
 
 





 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Název bakalářské práce: Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti                                                                           

Jméno a příjmení autora: Drahomíra Macounová                                                                            

Akademický rok odevzdání bakalářské práce:  2012/2013                                                      

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Nádvorníková 

 

Anotace: 

Bakalářská práce se zabývala problematikou dlouhodobé nezaměstnanosti. Cílem 

bakalářské práce bylo definovat a popsat pojmy z oblasti problematiky nezaměstnanosti 

s akcentací na dlouhodobou nezaměstnanost se zaměřením na ekonomické dopady 

tohoto sociálního jevu na jedince.  

Práce je složena ze dvou částí. První část je část teoretická, v níž pomocí 

odborných zdrojů popisujeme a charakterizujeme nezaměstnanost a dlouhodobou 

nezaměstnanost.  V praktické části byly metodou dotazování zjišťovány identifikační 

údaje, okolnosti vzniku nezaměstnanosti a především ekonomické dopady na život 

jedince.  Průzkumu se zúčastnilo 100 vybraných respondentů, kteří byli evidováni na 

krajské pobočce Úřadu práce České republiky  v Ústí nad Labem, a to na dislokovaných 

pracovištích v Rumburku a ve Varnsdorfu v době od listopadu do prosince 2011.  

Na základě výsledků výzkumu jsme došli k závěru, že dlouhodobá 

nezaměstnanost ohrožuje všechny nezaměstnané bez ohledu na stupeň vzdělání. Dále 

jsme zjistili, že ačkoliv ekonomické dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na jedince 

jsou velmi značné, nepřikládají jim nezaměstnaní takový důraz jako dopadům na 

rodinu.  
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Summary: 

This thesis dealt with the issue of long-term unemployment. The aim of this thesis 

was to define and describe concepts of the problem of unemployment with accentuation 

of the long-term unemployment, focusing on the economic impact of this social 

phenomenon on the individual. 

The work consists of two parts. The first part is theoretical, which use expert 

sources describe and characterize long-term unemployment and unemployment. In the 

practical part was collected by interviewing personally identifiable information, the 

circumstances of unemployment and especially economic impacts on the lives of 

individuals. The survey involved 100 selected respondents who were registered at the 

regional branch of the Labour Office Czech Republic in Usti nad Labem, on detached 

workplaces in Rumburk and Varnsdorf during November-December the 2011
th

. 

Based on research results, we concluded that long-term unemployment threatens 

all unemployed regardless of the level of education. Furthermore, we found that 

although the economic impact of long-term unemployment on individuals are very 

substantial, do not give them the unemployed such as stress effects on the family. 
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Úvod  

 

Slovo Práce znamená pro každého z nás něco jiného. Pro někoho práci fyzickou - 

manuální, pro někoho práci psychickou, často nazývanou jako „práce hlavou“. 

Vykonáváme ji s nadšením nebo z nutnosti. Všichni, ale chceme, abychom za ni byli 

odměněni. Pokud ji vykonáváme doma, tak třeba upravenou zahradou nebo čistou 

domácností. Pokud ji vykonáváme v zaměstnání, žádáme za ni odměnu ve formě platu.  

Práce je druh seberealizace, který nás posouvá na žebříčku hodnot dál.  Pokud ji máme, 

jsme spokojeni, máme prostředky k zabezpečení svých potřeb. Pokud o ni přijdeme, 

jsme paralyzováni. V tu chvíli nejsme, ve většině případů, schopni udržet si svůj 

standard. Každým dalším dnem se vzdalujeme od svých snů a cílů. Stáváme se 

závislejšími na státu a získáváme status nezaměstnaného se všemi důsledky, které 

nezaměstnanost přináší. Tím nejhorším důsledkem je, že získáváme pocit nepotřebnosti 

a zbytečnosti.  

V současné době je slovo nezaměstnanost velmi často skloňováno v souvislosti 

s úspornými opatřeními naší vlády. Po předchozí hospodářské krizi a úsporných 

opatření se mnoho lidí ocitlo v pozici nezaměstnaných. Tato skutečnost se odrazila 

nejenom v jejich ekonomické situaci, kdy se spousta z nich ocitla bez prostředků, ale 

velký dopad měla a má i na ekonomiku celé České republiky. Domníváme se tedy, že 

ekonomický dopad dlouhodobé nezaměstnanosti na domácnosti je velmi zatěžující, a 

proto je tomuto tématu věnována tato bakalářská práce.  

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je zjistit ekonomické dopady 

dlouhodobé nezaměstnanosti na jedince. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, 

teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány pojmy spojené s dlouhodobou 

 nezaměstnaností. Především její příčiny, dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na 

jedince. Zaměříme se i na pomoc státu dlouhodobě nezaměstnaným, zejména pak na 

dávky hmotné nouze a dávky státní sociální podpory. Kromě dlouhodobé 

nezaměstnanosti je v této práci definována nezaměstnanost jako taková, rozdělení 

nezaměstnanosti a její příčiny. K tomu, abychom pochopili důsledky a příčiny 

dlouhodobé nezaměstnanosti, musíme mít informace o trhu práce a politice 

nezaměstnanosti, které jsou v této práci taktéž definovány.  

Praktická část popisuje průzkum v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti, který 

probíhal v době od listopadu 2011 do prosince 2011 u jedinců vedených v registraci 

krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Ústí nad Labem a to na dislokovaných 
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pracovištích v Rumburku a ve Varnsdorfu déle jak 12 měsíců.  Výzkumný soubor 

tvořilo 100 dlouhodobě nezaměstnaných jedinců (50 žen a 50 mužů). V praktické části 

jsme za pomoci dotazníku zjišťovali, zda v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti dojde 

u více než 75 % dlouhodobě nezaměstnaných k poklesu finančních prostředků ve 

vztahu k situaci před nezaměstnaností. Mimo jiné v praktické části bakalářské práce 

zkoumáme, zda pokles finančních prostředků postihne více muže či ženy. 

Věříme, že tato bakalářská práce a zpracované informace pomohou nejenom 

zaměstnancům úřadů práce a zaměstnancům  MPSV v řešení problému dlouhodobé 

nezaměstnanosti, ale přispějí i dlouhodobě nezaměstnaným k orientaci v této velmi 

svízelné situaci.   
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Teoretická část 

1 Politika zaměstnanosti 

Krebs (2010, s. 318) ve své knize charakterizuje politiku zaměstnanosti jako 

soubor opatření, kterými je vytvářena rovnováha na trhu práce a účinné využití 

pracovních sil. Jedná se o výsledek spolupráce státu, zaměstnavatelů, firem, 

zaměstnanců a odborů. 

Cílem politiky zaměstnanosti je: 

a) rozvoj infrastruktury pracovního trhu, 

b) podpora vytváření nových pracovních míst a činností, 

c) zvýšení přizpůsobivosti pracovní síly (Krebs, et al. 2010, s. 318,319), 

d) zabezpečení životních podmínek pro dočasně nezaměstnané formou dávek           

a podpor v nezaměstnanosti (Krebs, et al. 2010, s. 319). 

Orgánem státní správy, který zajišťuje služby zaměstnanosti je úřad práce, mezi 

jehož základní funkce patří:   

a) informační  funkce, 

b) poradenská funkce, 

c) zprostředkovatelská funkce, 

d) podnikatelská funkce (Krebs, et al. 2010, s. 326). 

Politika zaměstnanosti je podle Krebse (2010, s. 333) rozdělována na aktivní              

a pasivní politiku zaměstnanosti.  

1.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

Zákon o zaměstnanosti v  § 104 definuje aktivní politiku zaměstnanosti jako 

souhrn opatření, zaměřených na zajištění maximálně možné výše zaměstnanosti. 

Zabezpečuje ji Ministerstvo práce, úřad práce a spolupracující subjekty                  

(Zákon č. 435/2004 Sb., § 104, odst. 1).  
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Mezi opatření, kterými je aktivní politika zaměstnanosti prováděna, řadíme  podle    

paragrafu 105 zákona o zaměstnanosti  i : 

a) poradenství zajištěné úřady práce, 

b) pomoc osobám se zdravotním postižením při hledání zaměstnání a podpora 

jejich zaměstnavatelů, 

c) programy zaměstnanosti, 

d) zprostředkování zaměstnání jinými subjekty (Zákon č. 435/2004 Sb., § 105, 

odst. 1). 

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

Tato politika je podle Krebse et al. (2010, s. 329) dlouhodobě financována jednou 

třetinou prostředků určených na politiku zaměstnanosti.  

Zákon o zaměstnanosti v § 104 (Zákon č. 435/2004 Sb., § 104, odst. 2) uvádí 

sedm nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti: 

a) rekvalifikace a školení jsou podle Beneše (1991, s. 73) nejdůležitější opatření  

aktivní politiky zaměstnanosti.  

„Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo 

prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.“ 

(Zákon č. 435/2004 Sb., § 108, odst. 1, s. 135). Lze za ni považovat i získání 

kvalifikace u osoby, která doposud žádnou kvalifikaci neměla (Zákon č. 

435/2004 Sb., §. 108, odst. 1). 

b) investiční pobídky – podporují u zaměstnavatelů, kterým byly přislíbeny, 

vytváření nových míst pro zaměstnance a rekvalifikace nebo školení nově 

zaměstnaných pracovníků (Zákon č. 435/2004 Sb., § 111, odst. 1). 

c) veřejně prospěšné práce definuje zákon jako časově omezené pracovní 

příležitosti spočívající především v údržbě obecných prostranství, úklidu a 

údržbě obecných budov a komunikací nebo v jiných činnostech prospěšných 

obci, státu či instituci. Veřejně prospěšné práce vytváří zaměstnavatel nejdéle 

po dobu po sobě jdoucích 12 měsíců, a může tak být i opakovaně (Zákon           

č. 435/2004 Sb., §112, odst. 1).  

d) společensky účelná pracovní místa jsou pracovní místa zřízená nebo vyhrazená 

zaměstnavatelem pro uchazeče o zaměstnání, jemuž nelze jiným způsobem 

zajistit pracovní uplatnění (Zákon č. 435/2004 Sb., §. 113, odst. 1).  
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e) překlenovací příspěvek je poskytován osobě samostatně výdělečně činné, na 

úhradu provozních nákladů, která již není evidována jako uchazeč o práci. 

Poskytuje se maximálně na pět měsíců (Zákon č. 435/2004 Sb., §. 114, odst. 

1,2). 

Podle Beneše (1991, s. 75) má podpora drobného podnikání za cíl 

nejenom dodat nezaměstnaným odvahu a ukázat cestu k samostatnému 

podnikání, ale i poskytnout informace k podnikání a pomoci navázat sociální 

kontakt.  

f) příspěvek na zapracování je poskytován zaměstnavateli, jenž přijímá do 

zaměstnání uchazeče, kterému je věnována úřadem práce nadstandardní péče 

(Zákon č. 435/2004 Sb., § 116, odst. 1). 

g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program se poskytuje 

zaměstnavateli, který má již dohodu s úřadem práce, a který z důvodu přechodu 

na jiný podnikatelský záměr nemůže svým zaměstnancům zajistit práci 

v rozsahu týdenní pracovní doby (Zákon č. 435/2004 Sb., § 117, odst. 1).  

 

O nízkých výdajích na aktivní politiku zaměstnanosti vypovídá níže uvedený graf, 

který je zpracován na základě údajů výzkumu zpracovaného pro Ministerstvo práce a 

sociálních věcí.   

 

  
  Graf č. 1: Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti v roce 2010 (%).  

  Zdroj: Integrovaný portál ministerstva práce a sociálních věcí: Výdaje na státní  politiku 

zaměstnanosti 2011 – vlastní zpracování) 
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Je velmi zarážející, že, podle výsledků výzkumu zpracovaného pro Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, nebyly v roce 2010 investovány žádné finanční prostředky na 

vytvoření absolventských míst. Tato skutečnost se může, zvláště v budoucnu, negativně 

odrazit v množství nezaměstnaných. Velkým problémem dnešních absolventů je, že 

většina zaměstnavatelů po nich žádá praxi, kterou oni nemají a jiným způsobem než je 

vytvoření absolventských míst ji ani nemohou získat. 

1.2 Pasivní politika zaměstnanosti  

Podle Krebse (2010, s. 327-329) mluvíme o této politice v souvislosti 

s vyplácením podpory v nezaměstnanosti, která má nezaměstnanému nahradit jeho 

pracovní příjem a zároveň ho i motivovat k hledání nové práce. Z prostředků určených 

na politiku zaměstnanosti čerpá asi 2/3 financí. 

 

 
Graf č. 2: Výdaje na státní politiku zaměstnanosti v letech 2000 – 2010 

Zdroj: Integrovaný portál ministerstva práce a sociálních věcí: Výdaje na státní politiku 

 zaměstnanosti 2011 – vlastní zpracování) 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného grafu je na pasivní politiku zaměstnanosti, tedy na 

výplatu podpor v nezaměstnanosti, vynakládáno jednou tolik finančních prostředků než 

na aktivní politiku zaměstnanosti, což se také projevuje v méně zodpovědném přístupu 

nezaměstnaných k hledání nové práce.  

Tuto domněnku potvrzuje i Brožová (2006, s. 135), která uvádí, že vyplácení 

podpory v nezaměstnanosti po delší dobu sice zmírňuje dopady nezaměstnanosti, ale 

také snižuje snahu nezaměstnaných hledat si nové místo a tím se zvyšují počty 

nezaměstnaných. 
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Jedinec, který přišel o zaměstnání má, pokud splňuje podmínky zákona, nárok          

na podporu v nezaměstnanosti. 

Podle zákona o zaměstnanosti má nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč, 

který:  

a)  získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů  o práci 

zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění 

minimálně 12 měsíců (Zákon č. 435/2004 Sb., § 39, odst. 1, písm. a), 

b)  požádal úřad práce, u kterého je veden o podporu v nezaměstnanosti (Zákon      

č. 435/2004 Sb., § 39, odst. 1, písm. b),  

c) není poživatelem starobního důchodu (Zákon č. 435/2004 Sb., § 39, odst. 1, 

písm. c),   

Doba a výše vyplácení podpory v nezaměstnanosti 

Zákon o zaměstnanosti stanoví podpůrčí dobu, po kterou je nezaměstnanému 

poskytována podpora v nezaměstnanosti a to u uchazeče o zaměstnání: 

a) „do 50 let věku 5 měsíců“ (Zákon č. 435/2004 Sb., § 43, odst. 1, písm. a), 

 

b) „nad 50 let do 55 let věku 8 měsíců“ (Zákon č. 435/2004 Sb., § 43, odst. 1, 

písm. b), 

 

c) „nad 55 let věku 11 měsíců“ (Zákon č. 435/2004 Sb., § 43, odst. 1, písm. c), 

 

Procentní výše podpory v nezaměstnanosti, která má být uchazeči o zaměstnání 

poskytnuta, je stanovena zákonem o zaměstnanosti – Příloha č. A.  

 

Systém sociální ochrany pro dlouhodobě nezaměstnané 

Podle Hory (2008, s. 250) systém sociální ochrany na jedné straně dokáže 

ochránit dlouhodobě nezaměstnané před chudobou, ale na straně druhé jim nedokáže 

pomoci v jiných oblastech, které oni vnímají jako ponižující. Pro většinu dlouhodobě 

nezaměstnaných jsou sociální dávky životně důležité, neboť se jedná o jediný příjem 

domácnosti. Nezaměstnaní je vnímají jako jedinou jistotu v existenční a životní 

nejistotě. Pobírání sociálních dávek má dva důsledky. Negativním důsledkem pobírání 

sociálních dávek je stav, kdy dlouhodobě nezaměstnaný si zvykne na život na sociálních 

dávkách a ten se potom pro něho stává sociální normou. Naopak pozitivním důsledkem 
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je, že narůstající tlak státních institucí motivuje nezaměstnaného k hledání zaměstnání, 

aby mohl být nezávislý na sociálních dávkách. 

Pokud výše hmotného zabezpečení nedosahuje hranice životního minima, 

případně délka nezaměstnanosti přesáhne podpůrčí dobu, potom jedinci vzniká nárok             

na poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi ( Siegel 2007, s. 15).   

Přiznání dávek v hmotné nouzi je odvozeno od výše existenčního a životního 

minima.  Životní minimum zde plní funkci ochranou, neboť se jedná o společensky 

uznanou minimální hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a dalších základních 

osobních potřeb (Ministerstvo práce a sociálních věcí: Životní a existenční minimum 

2011). 

Částka životního minima pro jednotlivce je stanovena zákonem na 3410 Kč za 

měsíc. Dále částka pro první osobu v domácnosti činí 3140 Kč za měsíc. Pro druhou a 

další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem je  stanovena částka  2830 

Kč za měsíc. Je - li v domácnosti nezaopatřené dítě ve věku do 6 let, potom mu náleží 

částka 1740 Kč měsíčně. Jestliže se jedná o nezaopatřené dítě od 6-15 let pak je 

stanovena měsíční částka 2140 Kč. Pro dítě od 15-26 let činí tato měsíční částka 

2450Kč. Za životní minimum je považován součet částek všech členů domácnosti 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí: Životní a existenční minimum 2012). 

V případě existenčního minima hovoříme o minimální hranici peněžních příjmů, 

která je považována za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních 

potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum je zákonem stanoveno na 

měsíční částku 2200 Kč (Ministerstvo práce a sociálních věcí: Životní a existenční 

minimum 2011). „Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u 

poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 

let.“ (Ministerstvo práce a sociálních věcí: Životní a existenční minimum 2012).  

Dávky pomoci v hmotné nouzi  

a) příspěvek na živobytí – jedná se o základní dávku pomoci v hmotné nouzi, 

která se poskytuje jedinci nebo rodině při nedostatečném příjmu. Právo na tuto 

dávku má osoba či rodina, která po odečtení přiměřených nákladů na bydlení 

nedosahuje na částku na živobytí. Tato částka je posuzována individuálně a 

odvíjí se od částky stanovené pro životní a existenční minimum. Pokud se jedná 
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o rodinu, pak se jednotlivé částky sčítají (Ministerstvo práce a sociálních věcí: 

Pomoc v hmotné nouzi 2012).   

Pokud se jedná o jedince, který je veden v evidenci úřadu práce, a kterému 

byl v posledních šesti kalendářních měsících z důvodu hrubého porušení 

povinností nebo z jiného obdobného důvodu ukončen pracovní vztah je částka 

živobytí rovna částce existenčního minima, která může být zvýšena z důvodu 

dietního stravování (Ministerstvo práce a sociálních věcí: Pomoc v hmotné 

nouzi 2012).  

Jestliže o Příspěvek na živobytí požádá osoba, jíž je poskytována po celý 

kalendářní měsíc zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, pak je částka na 

živobytí rovna existenčnímu minimu, přičemž může být zvýšena z důvodu 

dietního stravování (Ministerstvo práce a sociálních věcí: Pomoc v hmotné 

nouzi 2012).  

 „Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím 

osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na 

bydlení.“ (Ministerstvo práce a sociálních věcí: Pomoc v hmotné nouzi 2012). 

b) doplatek na bydlení – tato dávka je poskytována k zaplacení 

nákladů na bydlení jako je nájem, služby spojené s bydlením a náklady za 

dodávky energií osobě nebo rodině, které nestačí vlastní příjmy, a která již 

pobírá příspěvek na bydlení. Dávka je určena pro nájemce či vlastníky bytu, jenž 

pobírá příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení, ve výjimečných 

případech může být poskytnuta i osobě bez nároku na příspěvek na bydlení 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí: Pomoc v hmotné nouzi 2012).  

Doplatek na bydlení je vyplácen pouze 84 měsíce v období posledních 10 

kalendářních let. Výjimku tvoří domácnosti složené pouze z osob starších 70 let 

a osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo 

upravených bytech (Ministerstvo práce a sociálních věcí: Pomoc v hmotné nouzi 

2012).                                                                          

„Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení 

odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a 

nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí“ 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí: Pomoc v hmotné nouzi 2012). 
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c) mimořádná okamžitá pomoc – je určena lidem, kteří se ocitnou v zákonem 

uznaných vážných sociálních  situací, a které je nutno řešit okamžitě 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí: Pomoc v hmotné nouzi 2012).  

Jedná se o tyto sociální situace: 

a) „Nejsou plněny podmínky hmotné nouze, ale v případě neposkytnutí 

pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v 

částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima               

(v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).“ (Ministerstvo 

práce a sociálních věcí: Pomoc v hmotné nouzi 2012). 

b) „Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná 

pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do 

výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše        

51 150 Kč.“ (Ministerstvo práce a sociálních věcí: Pomoc v hmotné 

nouzi 2012). 

c) „Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. 

se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v 

případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše 

tohoto jednorázového výdaje.“ (Ministerstvo práce a sociálních věcí: 

Pomoc v hmotné nouzi 2012). 

d) „Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé 

potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však 

v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního 

minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.“ (Ministerstvo práce a 

sociálních věcí: Pomoc v hmotné nouzi 2012). 

e) „ Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících 

v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených 

dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní 

ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, 

maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky 

životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.“ (Ministerstvo 

práce a sociálních věcí: Pomoc v hmotné nouzi 2012). 

f) „Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se 

z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti 
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nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až 

do výše 1000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, 

součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima 

jednotlivce, tj. maximálně částku 13 640 Kč.“ (Ministerstvo práce a 

sociálních věcí: Pomoc v hmotné nouzi 2012). 

 

Rozhodování a vyplácení dávek pomoci v  hmotné nouzi je plně v kompetenci 

krajských poboček Úřadu práce České republiky (Ministerstvo práce a sociálních věcí: 

Pomoc v hmotné nouzi 2012). 
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2 Trh práce  

Trh práce definuje Jírová (1999, s. 7) jako místo, kde se setkává nabídka práce a 

poptávka po práci. To v praxi znamená, že se jedná o místo, kde se lidé ucházejí o 

zaměstnání a kde firmy nebo stát nabízejí práci. Nástrojem, který koriguje nabídku 

práce a poptávku je mzda.  

Podle Mareše (2002, s. 54) funguje pracovní trh jako směnný obchod mezi prací a 

mzdou. Vzhledem k tomu, že pracovní trh je ovlivňován zvyklostmi, pravidly jednáním, 

morálkou a dalšími faktory hovoříme o trhu regulovaném, neboť tyto faktory výrazně 

ovlivňují svobodnou volbu a nabídku a poptávku práce.      

2.1 Typy trhu práce 

Mareš ( 2002, s. 59) rozlišuje tři hlavní modely trhu práce. 

 

a) Primární a sekundární trh práce 

 Primární trh práce je charakterizován lepšími, prestižnějšími pracovními 

místy. Zaměstnancům je umožněn pracovní růst a jsou zde vytvořeny 

lepší pracovní podmínky (Mareš 2002, s. 59).  

 Sekundární trh práce se vyznačuje pracovními místy s nižší prestiží, 

nižším platovým ohodnocením a častým střídáním zaměstnanců. 

Zaměstnanci na tomto trhu jsou ohroženi častější nezaměstnaností 

(Mareš 2002, s. 59).  

b) Formální a neformální trh práce 

 Formální pracovní trh je definován jako trh oficiálních pracovních 

možností, který je kontrolovaný státem uznanými institucemi, které 

určují jeho vývoj (Mareš 2002,  s. 61).  

 Neformální trh práce je charakterizován spíše prací na černo a tím, že je 

nekontrolovatelný pověřenými úřady (Mareš 2002, s. 61).   

c) Externí a interní trh práce 

 Hovoříme- li o externí nebo-li vnějším pracovním trhu, pak se jedná o 

trh, na kterém si navzájem konkurují různé podniky (Mareš 2002,  s. 62). 
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 Interní trh je trh uvnitř jednotlivých podniků, který se vyznačuje větší 

loajalitou zaměstnanců k firmě, která umožňuje zaměstnanci vyšší 

výdělek a jistotu zaměstnání uvádí Ruberyová (Ruberyová in Mareš 

2002, s. 62).  

Podle Kaufmana (Kaufman in Mareš 2002, s. 63) se tento trh se 

řídí pravidly a zvyklostmi firmy než konkurencí. 

 

V České republice se existují ještě další trhy práce, mezi které patří například:   

d) Segmentovaný pracovní trh 

Sirovátka (1995, s. 24) v tomto případě hovoří o sociálních procesech, které 

směřují k oddělení daných skupin práce nebo odvětví pracovního trhu a zároveň 

i k rozlišení rozdílných sociálně vymezených příležitostí skupin či jednotlivců. 

Důsledkem je nejenom výběr prací, ale i různý přístup pracovníků k těmto 

pracím.  

Vytváření segmentů je podle Sirovátky (1995, s. 25) způsobeno: 

 různorodostí technologických postupů a ekonomických podmínek pro 

práci, 

 různorodostí pracovníků, 

 různými ekonomickými a sociálními podmínkami, 

 institucemi, 

 předpisy a pravidly (Sirovátka 1995, s. 25) 

Členitost pracovního trhu způsobuje, že změna pracovního místa je více 

závislá na poptávce po práci než na nabídce práce uvádí Sirovátka (1995,  s. 29). 

Mareš (2002, s. 63) v souvislosti se segmentací pracovního trhu vychází z toho, 

že trh práce není jednotný, ale rozpadlý do mnoha segmentů (druh práce =  nový 

trh práce), které vytvářejí homeostázu mezi nabídkou a poptávkou práce, přesto 

ale přechod z jednoho trhu na druhý je velmi složitý.  
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e) Otevřený a uzavřený pracovní trh 

Český pracovní trh lze také rozdělit na otevřený a uzavřený trh práce.  

 Otevřený trh práce je trh práce, který je přístupný všem uchazečům o 

práci bez rozdílu.  

 O uzavřeném trhu práce hovoříme spíše v souvislosti s osobami se 

zdravotním postižením. Kvůli svému postižení jsou tito nezaměstnaní 

vázáni na pracovní místa, která byla pro ně zaměstnavateli vytvořena, tak 

aby mohli vykonávat určitou práci, a proto se nemohou svobodně 

pohybovat na trhu práce.  

 U jedinců se zdravotním postižením jsou rizikovými znaky hloubka                  

  postižení, druh postižení a nízká kvalifikace (Michalík, 2005, s. 55). 

Podle Michalíka (2005, s. 53-57) výrazně stoupá specifická míra 

nezaměstnanosti občanů se zdravotním postižením, jelikož po roce 1990 došlo 

na trhu práce k vymizení domácí práce, kterou tito občané vykonávali. Dále 

Michalík (2005, s. 56, 57) uvádí, že velký problém v řešení zaměstnávání osob 

se zdravotním postižení je na straně firem, které zaměstnávají více jak 25 

zaměstnanců. Podle zákona by tyto firmy měly zaměstnat 4 % osob se 

zdravotním postižením,  pokud tak neučiní musí odvést do státního rozpočtu 1,5 

násobek průměrné mzdy. Bohužel některé firmy raději odvedou peníze do 

rozpočtu než by zaměstnaly občany se zdravotním postižením. 

Přestože se stát snaží vytvořit lepší podmínky pro firmy zaměstnávající 

občany se zdravotním postižením, nedaří se tuto situaci řešit. Změnu by mohla 

přinést přeměna soustav podporujících tuto oblast. Dále by tato situace mohla 

být vyřešena tehdy, pokud by nastal ekonomický růst, který by sám vytvořil 

pracovní místa pro nezaměstnané se zdravotním postižením (Michálek, 2005,    

s. 58,59).  

f) Marginalizace trhu práce 

Pokud hovoříme o marginalizaci na trhu práce, hovoříme vlastně o diskriminaci 

nebo znevýhodňování určitých skupin či osob na trhu práce.  

Mareš a Sirovátka (2003, s. 118-120) ve své knize uvádějí, že jedním 

z důsledků marginalizace na trhu práce je chudoba znevýhodněných osob a 

jejich rodin. Příčinami marginalizace jsou osobní charakteristiky 

znevýhodněných osob, rozčlenění pracovního trhu na primární a sekundární trh a 
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diskriminace určitých sociálních kategorií na trhu práce. Marginalizací jsou 

často ohroženy lidé s nízkým vzděláním, nekvalifikovaní, neschopní pružně 

reagovat, matky samoživitelky, zdravotně handicapovaní, mladí lidé (Mareš, 

Sirovátka 2003, s. 118-120).  

Největší skupinu znevýhodňovaných osob tvoří dlouhodobě nezaměstnaní  

u nichž lze nalézt další atributy marginalizace. Jedná se většinou o zaměstnance 

ze sekundárního pracovního trhu, kteří jsou díky opakované a dlouhodobé 

nezaměstnanosti deprivováni (Mareš, Sirovátka 2003, s. 125,126). 

„Existence těchto rozdílných trhů se promítá i do strategií boje 

s nezaměstnaností. Významný rozdíl je mezi politikou podpor a opatření cílených 

na uvádění poptávky a nabídky do rovnováhy na trhu práce (external 

adjustment) a mezi politikou, jejímž cílem je zlepšování flexibility a adaptability 

práce uvnitř firem (internal adjustment). První přístup usiluje o podporu větší 

mobility pracovníků mezi firmami. Druhý je zaměřen na podporu růstu 

kvalifikace pracovníků uvnitř firem.“ (Mareš 2002, s. 63). 

V praxi to znamená, že v prvním přístupu (external adjustment) 

zaměstnavatel se svými pracovníky více hýbe mezi pobočkami své firmy. 

Zaměstnanci na určité pozici jsou podle potřeb zaměstnavatele vysíláni i do 

ostatních poboček firmy, které ale mohou být vzdáleny od místa bydliště několik 

stovek kilometrů. V druhém případě (internal adjustment) firma své 

zaměstnance vzdělává nebo zapracovává tak, aby v případě potřeby mohli přejít 

na jinou zcela odlišnou práci a nemuseli být propuštěni. Tento přístup uplatňují 

hlavně japonské firmy.    

2.2 Český pracovní trh 

Jelikož pracovní trh velmi silně ovlivňuje sociální postavení obyvatelstva je 

bedlivě sledován nejenom politiky a ekonomy, ale především lidmi, kteří se zabývají 

systémem ochrany obyvatelstva.  Po revoluci 1989 se český pracovní trh začal měnit na 

otevřený trh práce a v důsledku toho došlo postupně ke změně struktury pracovní síly. 

Před rokem 1989 se trh práce v České republice vyznačoval skoro 100 %  

zaměstnaností. V průběhu 90. let začalo docházet k vytlačování některých 

zaměstnaných jedinců do pozice nezaměstnaných. Tato skutečnost se začala projevovat 
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především v ekonomické a sociální sféře obyvatelstva, uvádí ve své knize Kotýnková 

(2007, s.40).  

Podle Kotýnkové (2007, s. 40) byla poptávková strana pracovního trhu až do roku 

1996 ovlivněna ekonomickým vývojem, zatím co nabídkovou stranu trhu práce 

ovlivňoval vývoj demografický. Přestože se do té doby hovořilo o „českém zázraku“, 

neboť nezaměstnanost po všech reformách byla velmi nízká, po roce 1996 se naplnily 

obavy ekonomů a nezaměstnanost vzrostla na 9 %. 

V roce 2010 prošla ČR finanční krizí, kdy mnoho lidí bylo propuštěno                     

ze zaměstnání a registrováno na úřadech práce. V současné době se pracovní trh v 

České republice vzpamatovává z celosvětové finanční krize.  Přestože je i nyní velmi 

těžké najít zaměstnání odpovídající našim představám, lze hovořit o zlepšující se situaci 

na trhu práce. Dokládají to i statistiky o míře nezaměstnanosti, která pomalu klesá. 

V červnu 2011 se míra nezaměstnanosti v ČR pohybovala kolem 8,2 % . V únoru 2012 

míra nezaměstnanosti stoupla na 9,2 %, tuto skutečnost lze přisoudit zimnímu období, 

kdy zaměstnanci stavebních firem nepracují a registrují se na úřadech práce. 

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí 2011       

činil 40 % (Bussinesinfo.cz: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků 

VŠPS 2011). „Mimořádně vysoký podíl osob dlouhodobě bez práce je ve skupině 

nezaměstnaných se základním vzděláním (57,2 % všech nezaměstnaných se základním 

vzděláním), ve skupině nezaměstnaných se středním vzděláním bez maturity činil tento 

podíl 42,8 %, naopak u osob s dosaženým vysokoškolským vzděláním činil pouze 19,5 

%.“ (Bussinesinfo.cz: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS 

2011). 

Jak vyplývá z níže uvedeného grafu, úroveň vzdělání dlouhodobě 

nezaměstnaných je při hledání nového zaměstnání velmi zásadní. Dlouhodobě 

nezaměstnaných najdeme mezi vysokoškoláky mnohem méně než mezi 

nezaměstnanými, jejichž vzdělání je ukončeno výučním listem.   
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Graf č. 3: Dlouhodobá nezaměstnanost dle vzdělání 2. čtvrtletí 2011  

Zdroj:Český statistický úřad:  Dlouhodobá nezaměstnanost podle úrovně vzdělání 2011 – vlastní 

zpracování) 

 

Faktory ovlivňující český trh práce 

Podle Kotýnkové  (2007, s.41) se díky provedeným změnám v legislativě, 

restitucím, malé a velké privatizaci podařilo vybudovat fungující pracovní trh, který 

ovlivnily dva typy faktorů: 

a) ekonomický faktor, kdy trh práce odrážel výkonnost ekonomiky a rozvoj 

výroby, 

b) demografický faktor, který vypovídal o nárůstu eventuelních zaměstnanců.  

 

Společné působení těchto dvou faktorů změnilo poměr zaměstnaných                              

a nezaměstnaných osob na českém pracovním trhu. 

Podle internetového portálu MPSV bylo k 30. září 2011 v evidencích úřadů práce 

registrováno celkem 31 223 nezaměstnaných absolventů škol (Integrovaný portál 

ministerstva práce a sociálních věcí: Pololetní statistiky absolventů škol a mladistvých v 

evidenci ÚP 2011). Tato skutečnost velmi negativně ovlivňuje nejenom míru 

nezaměstnanosti v ČR, ale i ekonomiku a trh práce. Tito lidé jsou totiž potencionálními 

zaměstnanci, kupní silou a plátci daně.   
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3  Nezaměstnanost 

Mezinárodní organizace práce za nezaměstnaného považuje osobu, která v 

referenčním období neměla žádné zaměstnání, neodpracovala ani jednu hodinu za mzdu 

nebo odměnu a aktivně hledala práci, do které by byla schopna nastoupit nejpozději do 

dvou týdnů (Businessinfo.cz: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků 

VŠPS 2012). 

Podle Slovníku sociální práce (Matoušek 2008, s. 116) se jedná o stav, kdy 

člověk, který je nejen schopen práce, ale je i ochoten pracovat, nemá placené 

zaměstnání. Přičemž pod pojmem ochota pracovat se skrývá kontakt s úřadem práce.  

Jak uvádí Fuchs (2002, s. 65) je za nezaměstnaného, z pohledu ekonomie, 

považována osoba produktivního věku, která nemá placené zaměstnání, nemá finanční 

příjem ze sebezaměstnání a je dočasně uvolněna ze zaměstnání  a  očekává, že bude 

opět zaměstnána. Dále je aktivní v hledání nového zaměstnání a ochotna pracovat.  

Jírová (1999, s. 18) definuje nezaměstnanost jako stav ekonomiky, ve kterém 

osoby v produktivním věku, schopné práce, které chtějí pracovat, nemohou najít 

zaměstnání. 

Mareš (2002, s. 16) upozorňuje, že přestože existuje více definic nezaměstnanosti, 

všechny se shodují ve třech bodech, které určují, koho lze považovat za 

nezaměstnaného. Tyto body jsou uvedeny také v definici Mezinárodního úřadu práce 

v Ženevě. Za nezaměstnaného je považována osoba, která je schopná pracovat, přející si 

pracovat, a která je i přes toto úsilí v danou dobu bez práce.  

Pro potřeby této bakalářské práce budeme vycházet z předpokladu, že 

nezaměstnaný je člověk v produktivním věku, schopný práce, jenž nemůže přes veškeré 

úsilí nalézt zaměstnání.    

3.1 Míra nezaměstnanosti 

Vzhledem ke skutečnosti, že zvláště dlouhodobá nezaměstnanost je velkým 

sociálním problémem, který má negativní dopad na domácnosti, je nutné 

nezaměstnanost měřit a dané hodnoty porovnávat.  
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Pro výpočet míry nezaměstnanosti v České republice se využívá tento vzorec: 

 

Tabulka č. 1: Vzorec pro výpočet  míry nezaměstnanosti 

      x100 

UD = dosažitelní uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech     

práce 

EVSPS = zaměstnaní z výběrového šetření pracovních si 

ECP = zaměstnaní cizinci 

EsCZO = cizinci s živnostenským oprávněním 

 

Zdroj: TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P., 2008. Základy makroekonomie. s. 134   

 

 

Míra nezaměstnanosti vypočítaná podle tohoto vzorce vypovídá pouze o 

souhrnném stavu nezaměstnanosti. Pokud bychom chtěli výpověď o bližším stavu 

nezaměstnanosti a jejich specifických ukazatelích museli bychom porovnat 

nezaměstnanost jak uvnitř populace, tak i mezi jednotlivými populacemi uvádí ve své 

knize Mareš (2002, s. 24). 

Ukazatelé specifické míry nezaměstnanosti 

Mareš a Jírová popisují ve svých publikacích ukazatele specifické 

nezaměstnanosti. 

a) míra dlouhodobé nezaměstnanosti, kdy se jedná o podíl počtu nezaměstnaných 

déle jak 13 týdnů k celku pracovní síly. Díky tomu je oddělena dlouhodobá 

nezaměstnanost od nezaměstnanosti frikční (Mareš 2002, s. 24).  

b) míra propuštěných z práce, vykazuje podíl právě propuštěných zaměstnanců 

k celkové pracovní síle a zaměřuje se na ty, kteří zaměstnání měli jako jediný 

zdroj příjmů (Jírová 1999, s. 19). 

c) míra nezaměstnaných dospělých osob, je to podíl nezaměstnaných osob starších 

25 let k počtu pracovních sil starších 25 let (Mareš 2002, s. 25).  

d) míra nezaměstnaných hledajících si zaměstnání na plný úvazek, jedná se                 

o  podíl nezaměstnaných lidí hledajících zaměstnání na nezkrácenou pracovní 

dobu k celkovému počtu lidí pracujících na plný úvazek (Mareš 2002, s. 25).   
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e) míra zahrnující lidi pracující z ekonomických důvodů na zkrácený pracovní 

úvazek, zahrnuje ty, kdo hledají zaměstnání na plný úvazek. Dále zahrnuje 

polovinu těch, kteří hledají zaměstnání na zkrácený úvazek a polovinu těch, 

kteří již takto pracují. V tomto ukazateli se  potvrzuje  domněnka, že lidé, kteří 

mají nedobrovolně zkrácený úvazek jsou částečně nezaměstnaní a ti, kteří 

hledají zaměstnaní na zkrácený úvazek mají z pohledu nezaměstnanosti 

mnohem menší váhu než hledající na plný úvazek (Jírová 1999, s. 19).      

f) míra zohledňující rezignované pracovníky, zahrnuje jak osoby z míry zahrnující 

lidi pracující z ekonomických důvodů na zkrácený pracovní úvazek, tak i 

nezaměstnané, kteří chtějí pracovat, ale nevěří, že zaměstnání najdou (Jírová 

1999, s. 19).  

g) běžná míra nezaměstnanosti, jedná se o podíl všech lidí hledajících zaměstnání, 

kteří se v posledních čtyřech týdnech snažili najít zaměstnání k celkovému 

počtu pracovních sil (Jírová 1999, s. 19).  

 

Míra nezaměstnanosti dosáhla v únoru 2012 hodnoty 9,2 % - viz níže uvedený 

graf č. 4 (Kurzy. cz finanční portál pro odborníky i laiky 2012). 

 

Graf č. 4: Míra nezaměstnanosti v ČR v období 02/2011 – 02/2012 

Zdroj: Kurzy.cz finanční portál pro odborníky i laiky: Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2012 

2012  
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 Přirozená míra nezaměstnanosti 

Podle Brožové (2006, s. 107) znamená přirozená míra nezaměstnanosti výši 

nezaměstnanosti, ke které dlouhodobě dosahuje. Její výše je v každé zemi jiná. 

Přirozená míra nezaměstnanosti je závislá na ochotě lidí hledat práci a na vstřícnosti lidí 

přizpůsobit se stále se měnícímu se trhu práce.    

Přirozená míra nezaměstnanosti má v České republice bohužel vzestupnou 

tendenci, jejíž příčiny spatřuje Brožová v těchto faktorech: 

a) „rostoucí dynamizace ekonomického pohybu a strukturálních změn“ (Brožová 

2006, s. 107), 

b) stále se zvyšující síla vládních regulačních a sociálních politik, 

c) vysoké zdanění důchodů, 

d) zákonná ochrana pracovníků na trhu práce (Brožová 2006, s. 107), 

e) demografické změny, které jsou ve prospěch pracovníků, kteří častěji střídají  

zaměstnání a jsou často nezaměstnaní, 

f) stále sílící význam sociálně psychologických faktorů, které snižují 

přizpůsobivost k podmínkám trhu práce, 

g) rostoucí počet nezaměstnaných, kteří z důvodu závislosti na předchozích stavech 

zvyšují přirozenou míru nezaměstnanosti (Brožová 2006, s. 107). 

 

3.2 Druhy nezaměstnanosti  

Kamil Fuchs (2002, s. 66) uvádí tři typy nezaměstnanosti- frikční, strukturální            

a cyklickou nezaměstnanost. 

a) frikční nezaměstnanost  

Tato nezaměstnanost je důsledkem neustálého pohybu lidí mezi pracovními 

příležitostmi nebo mezi pracovními místy. Vychází z toho, že na trhu práce jsou 

nezaměstnaní, kteří byli propuštěni na základě toho, že firma zanikla či vznikla. 

Dále proto, že došlo k organizačním změnám, které vedly k likvidaci pracoviště 

nebo došlo k technologickým změnám.  Do této skupiny patří i lidé, kteří 

dobrovolně odešli ze svého zaměstnání a hledají jinou, ve většině případů, lépe 

placenou práci.  Do frikční nezaměstnanosti patří i lidé, kteří hledají své první 
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zaměstnání. Tato nezaměstnanost není společností vnímána jako závažný 

problém, neboť nezaměstnaní opět naleznou zaměstnání. Frikční nezaměstnanost 

vzniká spíše jako důsledek nedostatečné informovanosti osob o nabídce 

vhodných pracovních příležitostí (Fuchs 2002, s. 66, 67).  

b) strukturální nezaměstnanost 

Podle Fuchse (2002, s. 66) je Strukturální nezaměstnanost mnohem závažnější 

problém. Vzniká jako důsledek nedostatečné, spíše klesající, poptávky po určité 

produkci statků a postihuje pouze určitá odvětví nebo výrobu. Útlum těchto 

odvětví či výrob je doprovázen růstem výrob v jiných výrobách nebo v jiných 

odvětvích. Závažnější je tato nezaměstnanost v tom, že volná pracovní síla 

nalézá možnost svého uplatnění na pracovních místech, které ale vyžadují zcela 

jinou kvalifikaci. Strukturální nezaměstnanost znamená vlastně nerovnováhu 

regionálních trhů práce, ačkoliv může být podle ekonomických statistik počet 

lidí hledajících práci stejný s počtem míst na pracovním trhu.  

Strukturální nezaměstnanost je hlavním faktorem ovlivňujícím regionální 

rozdíly míry nezaměstnanosti na trhu práce.“ ( Fuchs 2002, s. 66). 

c) Cyklická nezaměstnanost 

Cyklická nezaměstnanost souvisí s cyklickým poklesem ekonomiky. Její vznik 

podle Fuchse (2002, s. 66) souvisí s poklesem poptávky v ekonomice. Byť se 

zdá, že cyklická nezaměstnanost není závažný problém, není tomu tak, neboť 

v době hospodářské recese ji nelze vysvětlovat jako dobrovolnou.    

Podle některých autorů ještě rozlišujeme další druhy nezaměstnanosti, mezi něž 

patří například níže uvedené. 

d) Sezónní nezaměstnanost 

Knoll (1993, s. 10) ve své knize uvádí, že se jedná o nezaměstnanost 

krátkodobou, která postihuje zaměstnance v odvětvích, která jsou svou produkcí 

závislá na počasí a pracující v navazujících zpracovatelských odvětvích. Sem 

můžeme zařadit stavebnictví, zemědělství a lesnictví. Sezónní nezaměstnanost je 
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způsobena také střídáním ročních období a různou poptávkou po spotřebním 

zboží jako je vánoční zboží. 

Sociolog Petr Mareš (2002, s. 22) poukazuje na skutečnost, že mezi druhy 

nezaměstnanosti řadíme neúplnou zaměstnanost, nepravou nezaměstnanost, job 

stagnation a skrytou nezaměstnanost. 

e) Neúplná zaměstnanost                          

Jedná se většinou o práci na zkrácený pracovní úvazek nebo o práci, která 

nevyužívá stoprocentní schopnosti nebo kvalifikaci zaměstnaného. 

Zaměstnavatel zkracuje pracovní dobu a na jedno pracovní místo jsou přijati dva 

zaměstnanci. V některých firmách zavádějí čtyřdenní pracovní týden a snižují 

počet pracovních hodin. Následkem je snížení mzdy, porušování Zákoníku práce 

a práv zaměstnanců. Tato práce je nabízena většinou ženám. Neúplná 

zaměstnanost se v současné době využívá jako prostředek ke snížení počtu 

nezaměstnaných. Výhodou pro zaměstnavatele je snížení mzdových nákladů a 

větší flexibilita v zaměstnávání lidí (Mareš 2002, s. 22).  

f) Nepravá nezaměstnanost 

Podle Mareše (2002 s. 22, 23) se jedná o nezaměstnané, kteří zaměstnání  

nejenom nehledají, ale i odmítají nabízenou práci. Tito lidé chtějí vyčerpat 

podporu v nezaměstnanosti v plném rozsahu. Do této nezaměstnanosti řadíme i 

nezaměstnané, kteří nelegálně pracují v šedé ekonomice. 

g) Job stagnation 

Jedná se spíše o jev, který doprovází nezaměstnanost, kdy vysoký počet 

nezaměstnaných znemožňuje profesionální a prostorovou mobilitu. To znamená, 

že i přesto, že jsou lidé se svým zaměstnáním nespokojeni, zůstávají dál na 

svých pracovních místech, neboť nechtějí riskovat problémy s hledáním nového 

zaměstnání (Mareš 2002, s. 23).  



35 

 

h) Skrytá nezaměstnanost 

Skrytou nezaměstnanost popisuje Mareš (2002, s. 21) jako osoby, které nejsou 

zaměstnané, ale které by byly při dostatečné nabídce přijaty. Tito nezaměstnaní 

nejsou ani vedeni jako nezaměstnaní u úřadu práce.  Jedná se tedy o 

nezaměstnanost, u které se nezaměstnaný neregistruje a ani zaměstnání nehledá. 

Jedná se o osoby, které rezignovaly na hledání práce, anebo vyhledávají práci 

jiným způsobem. Jedná se zejména o ženy, které pomáhají manželovi ve firmě 

nebo o mladistvé, kteří si přivydělávají na brigádách. 

 

Podle Krebse (2010, s. 314) je účelnější rozdělovat nezaměstnanost na 

dobrovolnou nezaměstnanost a nedobrovolnou nezaměstnanost. 

i) Dobrovolná nezaměstnanost 

Dobrovolná nezaměstnanost je nezaměstnanost, při které je dostatek pracovních 

míst, ale nezaměstnaní o ně nemají zájem, neboť nejsou dostatečně finančně 

ohodnoceni. Dalším důvodem vzniku dobrovolné nezaměstnanosti je absolutní 

nechuť pracovat, protože finanční prostředky si zajišťuje nezaměstnaný jiným 

způsobem nebo vyznává jiný životní styl (Krebs 2010, s. 314).  

j) Nedobrovolná nezaměstnanost 

O nedobrovolné nezaměstnanosti hovoříme tehdy, pokud je poptávka 

nezaměstnaných po pracovním místě vyšší, než je pracovních míst. Z tohoto 

důvodu někteří uchazeči o místo nenajdou práci a stávají se nedobrovolně 

nezaměstnanými (Krebs 2010, s. 314).  

k) Rozdělení nezaměstnanosti podle délky trvání 

Velmi důležitý je údaj o délce nezaměstnanosti, zvláště v případě dlouhodobé 

nezaměstnanosti, neboť umožňuje vytipování problémových regionů a 

ohrožených sociálních skupin (Mareš 2002, s. 25,26).   
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Brožová (2006, s. 112) rozděluje nezaměstnanost na tři délky trvání:  

 krátkodobou, kdy jedinec do šesti měsíců nalezne zaměstnání, 

 střednědobou, při které je nezaměstnaný 6 – 12 měsíců bez zaměstnání, 

 dlouhodobou, která trvá déle jak 12 měsíců (Brožová 2006, s. 112). 

Někteří autoři odborné literatury hovoří o dlouhodobé nezaměstnanosti 

tehdy, pokud trvá déle než dva roky.  

Pro účely této bakalářské budeme za dlouhodobou nezaměstnanost považovat 

nezaměstnanost trvající déle než 12 měsíců.  

 

Tabulka č. 2: Počet uchazečů o práci k 31. 12. 2011 

Doba evidence Počet Počet v %

do 3 měsíců 152 103 30%

3- 6 měsíců 91835 18%

6 - 9 měsíců 46740 9%

9- 12 měsíců 33643 7%

12 - 24 měsíců 82347 16%

nad 24 měsíců 10783 20%

Počet uchazečů 

 
Zdroj: Integrovaný portál ministerstva práce a sociálních věcí: Statistiky 

 nezaměstnanosti   2012 – vlastní zpracování. 

3.3 Rozdělení obyvatelstva podle zaměstnanosti 

Přestože se definice nezaměstnanosti v různých zemích liší, ve členění 

obyvatelstva se země shodují a rozdělují je na tři skupiny (Jírová 1999, s. 18). 

a) Zaměstnaní, sem řadíme osoby, které vykonávají jakoukoliv práci, za kterou 

dostávají mzdu. Dále nemocné, stávkující nebo ty, kteří jsou na dovolené. Patří 

do skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva (Jírová 1999, s. 18).   

b) Nezaměstnaní jsou lidé, kteří nepracují, ale aktivně hledají vhodné pracovní 

místo nebo byli z práce vysazeni a nyní čekají na vyzvání k návratu zpět do 

zaměstnání anebo čekají, že se budou hlásit do práce. Podmínkou je evidence na 
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úřadech práce. Nezaměstnaní také patří do skupiny ekonomicky aktivního 

obyvatelstva (Jírová 1999, s. 18). 

c) Ostatní občané, ti tvoří zhruba 36 % dospělého obyvatelstva a zahrnuje 

důchodce, ženy na mateřské, ženy pečující o dítě, osoby v domácnosti, studenti 

a lidi, kteří si práci nehledají. Tato skupina osob nepatří do ekonomicky 

aktivního obyvatelstva (Jírová 1999, s. 18).  

 

3.4 Příčiny nezaměstnanosti 

Důvody, které vedou k nezaměstnanosti lze rozdělit do několika skupin podle 

toho, kdo je na trhu práce vytváří.  

a) Příčiny nezaměstnanosti ze strany společnosti 

 vysoké sociální dávky, 

 stagnace pracovního trhu, 

 minimální podpora aktivní politiky zaměstnanosti vládou, 

 minimální mzda 

b) Příčiny ze strany uchazeče 

 vzdělání (Zelinski 2003, s. 42), 

 osobnostní či sociální patologie (Vágnerová 2004, s. 733), 

 sociální kategorie (Baštecká 2003, s. 40) 

 

c) Příčiny nezaměstnanosti ze strany zaměstnavatelů 

 věk,  

 pohlaví (Vágnerová 2004, s. 733), 

  stav, 

 národnost a znalost českého jazyka (Veřejný ochránce práv: Každý šestý inzerát 

nabízející práci je diskriminační 2011), 

 čistý výpis z rejstříku trestů,  

 vysoké náklady na zaměstnance, 

 rozvoj mikroelektroniky (Mareš 2002, s. 48)  
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 Vzhledem k tomu, že je tato práce zaměřena na problematiku dlouhodobé 

nezaměstnanosti, tedy nezaměstnanosti delší jak 12 měsíců, a jejích dopadů na jedince, 

bude nyní popsán fenomén dlouhodobé nezaměstnanosti.  

4 Dlouhodobá nezaměstnanost 

Magdalena Kotýnková (2007, s. 53) označuje dlouhodobou nezaměstnanost za 

příliš závažný problém, který je spojován se špatnou motivací nezaměstnaných. Často 

bývá poukazováno na fakt, že sociální dávky, které jsou státem poskytovány, bývají 

lidmi s nízkou kvalifikací a větším počtem dětí zneužívány, neboť jejich výše často 

přesáhne i příjem dosažitelný pro tyto osoby.    

4.1 Typy dlouhodobě nezaměstnaných 

Kuchař (2003, s. 142) rozděluje nezaměstnané do čtyř skupin. Prvním skupinu 

tvoří ti, kteří jsou aktivní a zaměstnání hledají. Do druhé skupiny spadají ti, kteří nemají 

zájem o hledání zaměstnání a ani ho nezkoušeli hledat. Ve třetí skupině jsou ti, kteří 

zájem o zaměstnání mají, ale z nějakých důvodů ho ještě nezačali hledat. Čtvrtou 

skupinu tvoří ti, kteří zaměstnání hledají, i když o něj nemají zájem. 

Dlouhodobě nezaměstnané lze podle Kuchaře (2003, s. 148) rozdělit na dvě 

skupiny, jejichž společným znakem je vztah k hledání zaměstnání. První skupina 

současnou situaci vidí jako nepříznivou a frustrující. Hledá práci bez ohledu na délku 

nezaměstnanosti a obětuje mnohé, aby práci našla. Druhá skupina dlouhodobě 

nezaměstnaných práci se dělí na nezaměstnané, kteří vnímají nepříznivé okolnosti a na 

ty, kteří si žádný dopad nepřipouští. Společným rysem nezaměstnaných v této skupině 

je, že nehledají zaměstnání a současný stav vnímají jako normální.  

4.2 Příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti 

Ani ekonomický růst a ani vytváření nových pracovních míst nedokáže odstranit 

dlouhodobou nezaměstnanost. Problém neřešitelnosti dlouhodobé nezaměstnanosti tkví 

ve třech klíčových příčinách, konstatuje Kotýnková  ( 2007, s. 53): 

a) ztráta profesních kompetencí – vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti dochází 

nejen k postupné ztrátě kvalifikace, ale i k tomu, že lidé již nejsou schopni 



39 

 

přizpůsobit svůj denní režim požadavkům zaměstnavatele a stávají se 

nezaměstnatelní (Kotýnková 2007, s. 53), 

b) zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané, a proto raději 

zaměstnávají krátkodobě nezaměstnané, uchazeče o první zaměstnání nebo 

cizince (Kotýnková 2007, s. 53), 

c) někteří nezaměstnaní si na život bez zaměstnání zvyknou, tento styl života jim 

začne dokonce vyhovovat, rezignují na hledání nového zaměstnání a stanou se 

dlouhodobě nezaměstnanými (Kotýnková 2007, s. 53). 

 

Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že tyto tři hlavní příčiny, způsobující 

potíže při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na sebe velmi úzce navazují. Brožová 

(2003, s. 87) v této souvislosti hovoří o stavu Hystereze –„závislost stavu na stavech 

předchozích“ (Slovník cizích slov: Hysterze 2011) na trhu práce (Brožová 2003, s. 87). 

Pokud je nezaměstnaný delší dobu, v případě dlouhodobé nezaměstnanosti je to 

více jak 12 měsíců, bez kontaktu se svou profesí a bez pracovního režimu, potom u 

něho dochází jak ke ztrátě kvalifikace, tak i k pohodlnosti. Takovýto člověk se stává 

hůře zaměstnavatelný. Pokud má zaměstnavatel více negativních zkušeností                      

se zaměstnáváním dlouhodobě nezaměstnaných, pak raději upřednostní ostatní žadatele 

o práci než uchazeče, kteří jsou více jak rok bez zaměstnání. Bohužel dlouhodobě 

nezaměstnaný po mnoha neúspěšných pokusech propadne apatii, smíří se s novým 

životním stylem a přestane vyhledávat nové zaměstnání (Brožová 2003, s. 87).  

Podle Mareše (2002, s. 42) jsou dlouhodobou nezaměstnaností nejvíce ohroženy:  

a) osoby bez kvalifikace, 

b)  osoby s minimálním vzděláním (včetně jedinců s málo rozvinutými sociálními 

dovednostmi), 

c) absolventi škol, 

d)  ženy, 

e)  příslušníci minorit,  

f)  handicapovaní jedinci, 

g)  lidé, kteří byli dlouhodobě zaměstnaní v jednom zaměstnání,  

h)  obyvatelé vesnic a malých měst,  

i)  cizinci.  
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Brožová (2003, s. 87) zdůrazňuje ve své knize ještě jednu nezanedbatelnou 

příčinu dlouhodobé nezaměstnanosti, a to neochotu odborů připustit snížení mezd. 

V tomto kontextu hovoří o Teorii trhu práce s insidery a outsidery. Tato teorie vychází 

z toho, že odbory při vyjednávání s firmami o pracovních a mzdových podmínkách hájí 

pouze práva zaměstnaných (insiderů) a zájmy nezaměstnaných (outsiderů) je 

nezajímají.  

Sirovátka, Řezníček (1995, s. 5) uvádějí, že pokud je nezaměstnanost nízká, 

spatřuje společnost příčinu dlouhodobé nezaměstnanosti jako chybu nezaměstnaného, 

ovšem při zvyšující se nezaměstnanosti je příčina shledávána v sociálních a 

ekonomických faktorech. 

4.3 Dopady dlouhodobé nezaměstnanosti 

Každý člověk se ztrátou zaměstnání vyrovnává jinak. Někdo ji již od počátku nese 

těžce, někdo ji přijímá odevzdaně, jiný ji bere s lehkostí. Krátkodobá nezaměstnanost 

nemá tak silný dopad na člověka, jako nezaměstnanost dlouhodobá.  

Nezaměstnaný absolvent školy přijímá svou dlouhodobou nezaměstnanost zcela 

jinak než člověk středního věku, který je třeba i bezdětný, ale musí splácet hypotéku na 

byt a platit poplatky za byt.  U mladého člověka by se i dalo předpokládat, že pokud 

práci dlouhodobě nemůže najít, je schopen za prací odejít do vzdálenějšího města nebo i 

jiného státu.  Nezaměstnaný ve středním věku nebude chtít opustit své dlouhodobě 

budované zázemí, rodinu, přátele, vytrhnout své děti ze školního kolektivu a raději bude 

doufat, že najde nové zaměstnání. Naprosto nejhůře  se s dlouhodobou nezaměstnaností 

vyrovnávají starší věkové skupiny, které byly zvyklé na plnou zaměstnanost a 

nezaměstnanost považují za velmi  ponižující.  

Význam délky nezaměstnanosti se již podle Buchtové (2003, s. 152) začal 

projevovat v době velké hospodářské krize. „ Eisenberg a Lazarsfeld (1938)  popsali 

čtyřfázový model adaptace na ztrátu práce. Ztráta práce je nejprve prožívána jako šok, 

který vede k pocitu beznaděje, apatie a rezignace. Poté se nezaměstnaní jakoby zotaví a 

stanou se optimistickými, intenzivně se snaží získat práci. Po neúspěšných pokusech 

znovu prožívají pocity strachu a rezignace, které vystřídá nakonec stav,  ve kterém je 

nezaměstnanost brána jako nezaměnitelný osud.“ ( Buchtová, 2003,  s. 152).  
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V případě dlouhodobé nezaměstnanosti můžeme hovořit o nepříznivém vlivu této 

skutečnosti na psychiku, somatické zdraví jedince a především na sociální situaci 

nezaměstnaného a jeho nejbližších. 

a) Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti na psychiku člověka 

Mareš (in Kodymová, Koláčková 2005, s. 303, 304) uvádí, že nezaměstnanost je 

doprovázena mnoha frustracemi. Nejčastější z nich je potřeba stimulace, kdy 

člověk malým množstvím podnětů může strádat. Dlouhodobě nezaměstnaný 

začíná jinak vnímat i čas, neboť je vytržen z původního stereotypu a řádu. Dále 

je frustrována potřeba aktivity a seberealizace, jelikož nezaměstnaný tráví svůj 

volný čas mnohem pasivněji než zaměstnaný člověk. 

Kodymová, Koláčková (2005, s. 304) upozorňují také na skutečnost,                           

že s dlouhodobou nezaměstnaností mohou nezaměstnaní nabýt dojmu, že již 

nejsou pro společnost potřební a že již nikdy nenajdou práci.  Takovýto stav je 

spojen s frustrací dalších psychických potřeb, a to s potřebami sebeúcty, 

sebehodnocení, s pocitem jistoty a bezpečí a může vyústit od ztráty kontroly nad 

životem až po sebevražedné sklony.  

Brožová (2003, s. 87) vidí nebezpečnost dlouhodobé nezaměstnanosti také 

v tom, že tito lidé, vlivem neschopnosti najít si novou práci, začnou upadat do 

finančních problémů, které se zpočátku projevují snížením životní úrovně a 

později mohou vyústit v existenční problémy celé rodiny. Tato situace může vést 

k různým sociálním a psychickým problémům.     

Buchtová (2003, s. 152) upozorňuje, že po půl roce nezaměstnanosti se 

uchazečům o práci obtížněji daří uspokojovat psychické potřeby, potřeby 

sociálních kontaktů a potřeby nových zkušeností. Dále poukazuje na výzkumy, 

které potvrzují, že po šesti měsících nezaměstnanosti dochází k trvalým 

následkům v psychice člověka, k poruchám spánku k labilitě a k depresím. 

Mareš (1994, s. 65) uvádí, že nezaměstnanost je také spojena se změnou 

vnímání času. Nezaměstnanému plyne čas mnohem pomaleji než zaměstnanému 

člověku a po delší době není již nezaměstnaný schopen rozlišit dny od víkendů.   
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b) Sociální dopady dlouhodobé nezaměstnanosti 

„Ztráta zaměstnání je vždy spojena se změnou sociálního statusu, životní úrovně 

i sociální role nezaměstnaného. Rovněž hrozí nebezpečí jeho sociální izolace či 

sociálního selhání, přičemž všechny tyto sociální důsledky nezaměstnanosti 

postihují i sociální okolí nezaměstnaného – tedy jeho rodinu“. (Kodymová, 

Koláčková 2005, s. 304). 

 Sociální dopady na rodinu 

Buchtová (2003, s. 154-155) hovoří v souvislosti s dlouhodobou 

nezaměstnaností o tzv. ochranném vlivu emoční a sociální opory. Oporou je zde 

myšleno rodinné zázemí, které pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným překonávat 

tuto obtížnou situaci.  

Dlouhodobá nezaměstnanost má podle Buchtové (2003, s. 155) vliv na 

rodinu nezaměstnaného, neboť dochází k přerozdělení domácích prací, ke změně 

statusu v rodině a k transformaci postavení.   

Velmi náročná je situace v rodinách s dospívajícími dětmi, kdy otec coby 

autorita zajišťující zaměstnání, ztratí dlouhodobě zaměstnání. Snížení jeho 

postavení v rodině může vést u členů rodiny k psychologickým problémům. 

Často jsou psychické problémy nezaměstnaného přenášeny na druhého partnera 

nebo dokonce i dítě (Buchtová, 2003, s. 155). 

Dlouhodobá nezaměstnanost může nejen narušit, ale i rozbít vztahy 

v rodině. Důvodem může být jednak nedostatek peněz, což má za následek 

nedostatek prostředků k životu, anebo vznik domácího násilí (Mareš, 1994,        

s. 68).    

 Ztráta sociálního statusu 

Giddens (in Kodymová, Koláčková 2005, s. 305) ztrátu sociálního statusu 

popisuje jako ztrátu sociální prestiže, se kterou je do té doby zaměstnaný člověk 

spojován v očích ostatních, a který se od jeho postavení očekává. 

Šimek (in Kodymová, Koláčková 2005, s. 305) v této souvislosti hovoří o 

šesti ukazatelích tzv. syntetického statusu, a to o objektivním popisu zaměstnání, 

postavení dané profese, velikosti příjmu, podílu na vlivu, dosažené erudici, 

životním stylu. Pokud v některém ukazateli dojde k poruše funkce, potom může 

nastat u člověka pocit narušení integrity osobnosti. Na základě tohoto poznatku 
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definuje Šimek nezaměstnanost jako „vynucenou ztrátu či progresivní snížení 

hodnoty těch parametrů sociálního statusu, které jsou bezprostředně vztaženy 

k socioprofesní struktuře.“   

Podle Mareše (1994, s. 75) si nezaměstnaní snaží udržet co nejdéle 

viditelný standart. U dlouhodobě nezaměstnaných je toto velký problém, neboť 

čím delší je doba nezaměstnanosti, tím větší je finanční propad člověka.  

 Sociální selhání 

Kuchařová (in Kodymová, Koláčková 2005, s. 306) varuje, že zvláště u mladých 

nezaměstnaných hrozí nezvládnutí situace jednak z příliš velkého množství 

volného času, nebo z nemožnosti seberealizace anebo z chybějícího kladného 

sebehodnocením, může dojít k fixaci životního stylu, který ohrožuje osobnostní 

vývoj těchto mladých lidí. 

 Vágnerová (in Kodymová, Koláčková 2005, s. 306, 307) řadí k sociálnímu 

selhání také sebevražedné sklony, alkoholismus, toxikomanii a gamblerství, díky 

nimž se nezaměstnaný snaží utéct z reality nebo z nudy. 

 Sociální izolace 

Podle Kodymové, Koláčkové (2005, s. 306) nezaměstnaní většinou neudržují 

vztahy se svými bývalými spolupracovníky, kteří jsou stále zaměstnáni, protože 

se cítí poníženi.  

Na straně druhé se snaží eliminovat kontakty s nezaměstnanými, jelikož je 

to deprimuje (Kodymová, Koláčková  2005 s. 306).   

Dlouhodobá nezaměstnanost je podle Čížkové a Chytila (in Kodymová, 

Koláčková 2005, s. 306) doprovázena uzavřeností a problematickým 

navazováním vztahů. 

 Sociální role nezaměstnaného 

Společnost od nezaměstnaného očekává, že se bude snažit svůj problém řešit a 

bude si hledat zaměstnání. Jestliže tomu tak není, pak je nezaměstnaný vnímám 

negativně. Z tohoto důvodu se nezaměstnaní chovají tak, jak se od nich očekává, 

přestože je mnoho z nich přesvědčeno, že práci nenajdou (Kodymová, 

Koláčková 2005, s. 305).      
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c) Somatická onemocnění způsobená dopady dlouhodobé nezaměstnanosti 

Mezi onemocnění, která mohou být vyvolána stresem z dlouhodobé 

nezaměstnanosti, řadíme podle Boulelockého (2002, s. 145) cukrovku, vysoký 

krevní tlak, žaludeční potíže, astma, kardiální onemocnění či kožní choroby.   

d) Dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na politické postoje 

Dlouhodobě nezaměstnaní se častěji přiklánějí k přístupu extremistických stran,   

které jim slibují práci a zlepšení sociální situace ( Mareš 1994, s. 81).  

Typickým příkladem této situace jsou nepokoje ve Šluknovském výběžku, 

které proběhly v létě 2011, kdy v této lokalitě protestovaly stovky lidí proti tzv. 

nepřizpůsobivým občanům. Šluknovský výběžek patří k oblastem, které mají 

velmi vysoké procento nezaměstnanosti a tím pádem i velké procento 

dlouhodobě nezaměstnaných. Problém nemožnosti dlouhodobě najít práci a 

kumulace dalších problémů vyústila ve velké nepokoje, při kterých musela 

zasahovat Policie. Vzhledem k tomu, že řešení problémů, které znepokojovaly 

obyvatele Šluknovského výběžku stále, z kompetentních míst nepřicházelo, 

obraceli občané těchto měst svou naději k extremistickým stranám, které 

přicházely s řešením - jedním z nich bylo i snížení míry nezaměstnanosti.   

e) Ekonomické dopady dlouhodobé nezaměstnanosti  

Ekonomické dopady dlouhodobé nezaměstnanosti bychom teoreticky mohli 

rozdělit na dopady postihující společnost a dopady na jednotlivce.  

 Dopady na společnost  

 Závislost dlouhodobě nezaměstnaných na sociálním státu 

Plesník (2006, s. 17) uvádí, že „ v České republice postupně narůstá počet 

dlouhodobě nezaměstnaných osob. Dlouhodobě nezaměstnaní se prakticky 

nevracejí do zaměstnání, pouze se jim prodlužuje délka nezaměstnanosti. Je 

zřejmá ekonomická závislost těchto lidí na sociálním státu a jejich adaptace na 

tento zdroj příjmu.“   
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 Snížení hrubého domácího produktu  

Podle Krebse (2010, s. 341) se nezaměstnanost projeví i ve snížení 

hrubého domácího produktu. Ekonomika, na které je společnost závislá, 

nevyprodukuje tolik zboží, kolik je schopna vyrobit. Tím dochází k plýtvání 

s prací živé i zvěčnělé. Na základě tohoto se hodnota hrubého domácího 

produktu propadá. Následkem toho je stagnace, což se negativně projevuje 

v rozvojových možnostech ekonomiky a v možnosti sociálních převodů.   

 Snížení daňových příjmů a vyplácení podpor 

Brožová (2006, s. 113) zdůrazňuje, že v důsledku toho, že nezaměstnaní 

neodvádějí daně ze mzdy, firmy nevykazují zisky, neboť mají malou produkci 

výrobků, stát na jedné straně přichází o daňové příjmy a na straně druhé musí 

vynakládat velké finanční prostředky na vyplácení podpory v nezaměstnanosti a 

sociálních dávek.  

V případě dlouhodobě nezaměstnaných se jedná o dlouhodobé vyplácení 

sociálních dávek, které má dopad na celou ekonomiku společnosti, neboť 

odčerpává z ekonomiky velké množství prostředků, které mohly být využity 

k jiným účelům.  

 Snižování zápůjčního kapitálu 

Brožová (2006, s. 113) dále uvádí, že pokud lidé žijí ze sociálních dávek, 

mají minimální spotřebu a minimální úspory, razantně se tak snižuje zásoba 

zápůjčního kapitálu.  

 Větší náklady na začlenění nezaměstnaných 

Podle Mareše (2002, s. 26) je dlouhodobá nezaměstnanost spojena 

s rizikem opakované nezaměstnanosti, a proto je velkou zátěží pro státní 

rozpočet i region, kde je nízká míra nezaměstnanosti, ale většinou se jedná o 

dlouhodobě nezaměstnané.  U těchto nezaměstnaných jsou větší náklady na 

znovuzařazení do pracovního procesu a na zprostředkování práce.  

 Snižování porodnosti 

Dalším negativem dlouhodobé nezaměstnanosti, na který upozorňuje 

Mareš (2002, s. 89) je snížení počtu zakládání rodin mladými lidmi.  

Tato situace se projevuje nízkou mírou porodnosti, tedy počtem živě 

narozených dětí, což bude mít v budoucnu velmi špatný dopad na ekonomiku 

ČR. Vzhledem k malému počtu obyvatel budou sníženy příjmy do státní kasy.  
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 Větší výdaje na léčebné výdaje 

Dlouhodobě nezaměstnaní trpí častěji depresemi, které mohou vyústit až 

k sebevraždám. Své problémy často řeší nadměrným pitím alkoholu, užíváním 

drog nebo hraním automatů (Mareš 2002, s. 91). 

Náklady, které jsou vynakládány na léčbu a psychickou stabilizaci těchto 

lidí, jsou velkou ekonomickou zátěží, kterou pociťuje celá společnost. 

 Zvýšení nákladů na bezpečnost obyvatelstva   

Dlouhodobá nezaměstnanost, ale především nedostatek finančních 

prostředků vede k nárůstu krádeží a ke kriminálnímu jednání některých osob. 

K tomu, aby byla situace uklidněna a stabilizována, je třeba zvýšit počty 

policistů v ulicích měst. Jedním z regionů, ve kterých musel být navýšen počet 

policistů z těchto důvodů, je Šluknovský výběžek.   

 

 Dopady na jedince 

Podle Plesníka (2006, s. 11) dochází při dlouhodobé nezaměstnanosti ke snížení 

množství financí. Důsledkem této okolnosti si nezaměstnaný již nedokáže udržet 

úroveň životního stylu a spotřeby, proto postupně začne omezovat výdaje za 

oděvy, auto, bydlení, dovolenou a další věci.  

Ekonomické dopady na jedince jsou podle Sirovátky a Mareše (2003,        

s. 175) velmi významné. Někteří jedinci uvádějí pokles příjmů až o čtvrtinu 

oproti době, kdy byli zaměstnaní. 

V případě dlouhodobě nezaměstnaných bude tento ekonomický dopad 

mnohem vyšší, zvláště v domácnostech, kde se jednalo o hlavní příjem, tedy o 

domácnosti samoživitelek, které žijí bez rodičů nebo o domácnosti, kde se oba 

partneři stali nezaměstnanými (Sirovátka, Mareš 2003, s. 177). 

Menší ekonomický dopad lze podle Sirovátky a Mareše (2003, s. 177)  

očekávat tam, kde pomáhá rodina. Tedy u mladých lidí, u jedinců, kteří bydlí u 

rodičů nebo se u nich mohou stravovat.  

Dlouhodobá nezaměstnanost má podle Mareše (2002, s. 89) také dopad na 

zakládání rodin. Se získáním zaměstnání je mladý člověk považován za 

dospělého. Výdělek, který dostane, mu zaručuje vážnost společnosti a možnost 

založit rodinu. 
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Vágnerová (2004, s. 741) uvádí, že dopad nezaměstnanosti na ekonomiku 

se projevuje snížením možností výběru, což je doprovázeno omezením celkové 

spotřeby. Vzhledem k tomu, že nezaměstnaný si nemůže dovolit totéž co ostatní, 

začíná nezaměstnaný jedinec pociťovat jednak nedostatek osobně potřebných 

věcí, ale i ztrátu možnosti prokázat svou spotřebou svůj sociální status. Přestože 

jde o relativní strádání, neboť nezaměstnaný pobírá podporu v nezaměstnanosti, 

je tento stav pro většinu nezaměstnaných stresující. Důvodem je jejich vztah 

k podpoře, která na jedné straně je pro ně velmi důležitá, protože ji potřebují, 

ovšem na straně druhé potvrzuje jejich druhořadý status.   

 Někteří autoři uvádějí, že dlouhodobá nezaměstnanost se svými 

ekonomickými dopady může zvyšovat riziko chudoby, neboť podpora v 

nezaměstnanosti, při srovnání s jinými evropskými zeměmi, je poskytována na 

krátkou dobu a je velmi nízká ( Mareš, et al. 2002, s. 21). 

f) Underclass 

Wilson (in Mareš 1994, s. 83) charakterizuje „underclass“ jako různorodé  

seskupení rodin a jednotlivců, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci a dovednosti, 

jsou dlouhodobě nezaměstnaní a žijí mimo pracovní trh. Jedná se o jedince 

s asociálním chováním, dlouhodobě chudé a závislé na finanční podpoře státu.  

Typickými znaky „underclass“ jsou dlouhodobá nezaměstnanost, časté 

střídání zaměstnanosti a nezaměstnanosti, zaměstnání jen na sekundárním 

pracovním trhu, závislost na státní podpoře nebo na aktivitě v neformální 

ekonomice (Mareš 1994, s. 84).  

„Underclass“ má podle Mareše (1994, s. 84, 85) má své vlastní životní 

hodnoty, strategie a specifický vztah k majoritě a k jejím institucím, včetně 

právního systému, vyznačuje se celkovou rezignací, velmi malým respektem 

k autoritám a nízkou sociální kontrolou. Typickými jevy jsou kriminalita, drogy, 

těhotenství mladistvých, špatné rodinné zázemí, generační chudoba, 

znevýhodňování. Důsledkem toho je oddělení se od majoritní společnosti a 

vznik nepokojů.  

Příznačným příkladem nepokojů „underlass“ jsou bouře v Londýně 

v roce 2011, které byly usměrňovány britskou policií.   
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4.4 Perspektiva dlouhodobě nezaměstnaných 

Hora (2008, s. 223) na základě svého výzkumu mezi dlouhodobě nezaměstnanými 

uvádí dva postoje nezaměstnaných k práci.  

a) Obecný postoj, kdy je zaměstnání vnímáno nejen jako ekonomický přínos, ale i 

jako přínos neekonomický (sociální vazby, udržení si sociálního statusu, náplň 

života)  (Hora 2008, s. 223). 

„Na základě výpovědí nezaměstnaných se jejich osobní příklon k obecné 

hodnotě zaměstnání jeví jako značný a negativním psychické dopady spojené se 

ztrátou či absencí zaměstnání jako významné. Zaměstnání se v současné 

společnosti stalo něčím, co má v řadě případů  hodnotu samo o sobě.“ (Hora 

2008, s. 223).  

b) Postoj k přijetí konkrétní nabídky – na základě Horových (2008, s. 224) 

výzkumů se lze domnívat, že nezaměstnaní při hodnocení své životní situace 

vycházejí z ekonomických podmínek a plánů do budoucna a na podkladě 

tohoto zhodnocení se rozhodují o konkrétní nabídce. Nezaměstnaní intenzivně 

zvažují všechna pro a proti, hlavně bariéry, předvídají své šance na pracovním 

trhu a možnosti jiných zaměstnání. Z těchto důvodů se mohou někteří 

dlouhodobě nezaměstnaní domnívat, že pro ně bude lepší nepracovat. 

Při rozhovoru s dlouhodobě nezaměstnanými jsem zjistil, že často 

uvádějí, že pokud mají dojíždět za prací do vzdálenějšího města, tak po 

odečtení výdajů za dopravu jim zbude méně, než kolik jim vyplatí stát na 

sociálních dávkách, a proto raději zůstanou nezaměstnanými (Hora 2008,         

s. 224). 

 

Životní perspektiva dlouhodobě nezaměstnaných je podle Hory (2008, s. 224) 

velmi významně ovlivněna malou nadějí na nalezení zaměstnání. Řada výzkumů totiž 

dokázala, že v případě dlouhodobě nezaměstnaných je vývoj kariéry spíše klesající. 

K vyšší aktivitě při hledání nového zaměstnání u dlouhodobě nezaměstnaných 

nepomáhá ani snížení finanční pomoci.   

Dlouhodobě nezaměstnaní mají velmi špatné zkušenosti s hledáním nového 

zaměstnání. Často jsou jim nabízena místa dočasná, nejistá a bez pracovní smlouvy, což 

pro nezaměstnané znamená riziko při obnově sociálních dávek, proto jejich rozhodování  
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o přijetí pracovní nabídky není většinou ovlivněno neochotou pracovat, ale spíše skepsí 

nebo realistickým pohledem na možnost jejich uplatnění na pracovním trhu (Hora 2008,   

s. 226).    
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5 Legislativa zabývající se nezaměstnaností 

a) Listina základních práv a svobod z. č. 2/1993 Sb.. Zde jsou státem garantována 

práva občanů ve vztahu k práci, při ztrátě zaměstnání, při výběru zaměstnání       

a  při přípravě na zvolené povolání.  

b) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který upravuje státní politiku 

zaměstnanosti, funkce úřadů práce s cílem dosáhnout plné zaměstnanosti             

a chránit před nezaměstnaností (Zákon č.  435/2004 Sb., § 1). 

c) Zákoník práce č. 262/2006 Sb., který upravuje vztahy mezi zaměstnanci             

a zaměstnavateli. 

d) Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje podmínky 

pro poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální 

situaci (Zákon č. 108/2006 Sb. §1, odst. 1). 

e) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, který stanovuje 

životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob k 

zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum 

jako minimální hranici příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy 

a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Dále 

stanovuje způsob posouzení příjmů (Zákon č. 110/2006 Sb. §1, odst. 1,2). 

f) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.  Tento zákon upravuje 

poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým 

osobám, jenž se dostaly do  hmotné nouze. Tato pomoc je určena 

prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi (Zákon č. 111/2006 Sb. §1,     

odst. 1). 

g) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který upravuje podmínky a 

okolnosti nutné k přiznání státní sociální podpory a jejich vyplácení.  
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Praktická část 

6 Praktické zpracování dlouhodobé nezaměstnanosti 

6.1 Cíl praktické části 

Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit ekonomické dopady 

dlouhodobé nezaměstnanosti na jedince 

V našem výzkumu se zabýváme sférami, ve kterých se ekonomické dopady 

projevují nejvíce, a to ve snížení množství nakupovaného zboží, omezení různých druhů 

kupovaného zboží a omezení různých rodinných aktivit.    

6.2 Použité metody  

Použité metody k získání informací výzkumu 

V rámci průzkumu, který byl součástí praktické části bakalářské práce, jsme 

použili metodu dotazování, konkrétně nestandardizovaný dotazník.    

Výzkum probíhal od listopadu 2011 do prosince 2011 na dislokovaném pracovišti 

Rumburk se sídlem Náměstí Lužické 120/11, Rumburk (dále jen Úřad práce Rumburk) 

a dislokovaném pracovišti Varnsdorf se sídlem Melantrichova 1272, Varnsdorf (dále jen 

Úřad práce Varnsdorf), které zaštiťuje krajská pobočka Úřadu práce České republiky v  

Ústí nad Labem.  

Dotazník obsahoval 23 otázek, z nichž otázka č. 1   č. 4 měly identifikační 

charakter. Otázky č. 5 – č. 7 se vztahovaly k evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu 

práce.  Otázky č. 8     č. 9 měly odhalit přístup klientů k řešení problému, pokud by jim 

bylo nabídnuto zaměstnání za minimální mzdu.  Otázka č. 10 byla zaměřena na měsíční 

výdělek v posledním zaměstnání.  Otázky č. 11 – č. 12 byly směřovány ke zjištění 

současné finanční situace. Otázka č. 13 je zaměřena na dopady dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Otázky č. 14    č. 23 byly zaměřeny na ekonomické dopady 

dlouhodobé nezaměstnanosti na domácnosti respondentů. 
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Metoda použitá ke zpracování získaných údajů 

Získané údaje byly zpracovány pomocí osobního kalkulátoru. Dále byly tyto 

informace zaneseny do grafů a tabulek programu Excel. 

Tabulky a grafy byly uvedeny pod příslušnou otázkou a doplněny komentářem 

vztahujícím se k daným výsledkům.  

6.3 Popis výběrového vzorku  

V době průzkumu bylo na námi vybraných pracovištích evidováno celkem 2060 

nezaměstnaných déle jak 12 měsíců (Integrovaný portál ministerstva práce a sociálních 

věcí 2012). Z tohoto počtu bylo za pomoci úřednic obou úřadů vybráno 100 

respondentů, kteří splňovali podmínky pro náš výzkum. Z důvodu genderové 

vyrovnanosti bylo osloveno 50 žen a 50 mužů vedených na úřadu práce déle jak 12 

měsíců. 

 Výzkumu se tedy zúčastnilo padesát mužů (50 %) a padesát žen (50 %). Celkově 

se tedy výzkumu zúčastnilo sto (100 %) respondentů.  Jelikož se v našem průzkumu 

zabýváme i předpokladem zaměřeným pouze na ženy byl tento vzorek rozdělen na dva 

výzkumné vzorky – padesát (50) žen a padesát (50) mužů. Čtyřicet dotázaných bylo ve 

věku 25   35 let (40 %).  Ve věku 36     44 let bylo třicet pět dotazovaných (35 %). 

Třináct (13 %) z respondentů bylo ve věku 45   50 let a dvanácti (12 %) zúčastněným 

bylo více jak 50 let. Ve věku 18 – 24 let nebyl nikdo z dotázaných.   

6.4 Průběh výzkumu 

Uchazeči o práci, kteří jsou v evidenci úřadu práce, se scházejí ke konzultacím 

s pracovnicemi úřadu ve stanovených termínech. Při těchto konzultacích byli klienti 

požádáni o vyplnění nestandardizovaného dotazníku. Po zvážení různých aspektů, 

zvláště z důvodu zachování anonymity, jsme se s pracovnicemi úřadů domluvili, že 

dotazníky budou s klienty vyplňovat pouze úřednice.  

Ačkoliv jsme se z počátku obávali, že klienti úřadu práce nebudou souhlasit 

s vyplňováním dotazníku, všichni oslovení klienti ochotně souhlasili s vyplněním 

předloženého dotazníku. 

Zodpovězení dotazníku uchazečům o práci trvalo v průměru 30 minut a většině 

položených otázek porozuměli bez problémů.  
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Výzkum probíhal od listopadu 2011 do prosince 2011 a zúčastnili se ho klienti 

úřadu práce v Rumburku a ve Varnsdorfu. Všech sto dotazníků se vrátilo zpět 

vyplněných, proto lze sto respondentů považovat za 100 %. 

6.5 Výzkumné předpoklady  

S ohledem na zaměření bakalářské práce, kterými jsou ekonomické dopady 

dlouhodobé nezaměstnanosti na jedince, jsme si stanovili tyto čtyři předpoklady. 

 

Výzkumný předpoklad č. 1 

Lze předpokládat, že u více než 75 % nezaměstnaných dojde v důsledku 

dlouhodobé nezaměstnanosti k poklesu finančních prostředků o více jak 3000 Kč.  

 

Výzkumný předpoklad č. 2 

Lze předpokládat, že pokles finančních prostředků postihne více ženy než 

muže. 

 

Výzkumný předpoklad č. 3 

Lze předpokládat, že největší část dlouhodobě nezaměstnaných tvoří osoby se 

základním vzděláním. 

 

Výzkumný předpoklad č. 4  

Lze předpokládat, že u minimálně 50 % dotázaných má dlouhodobé snížení 

příjmu vliv na úroveň bydlení. 

 

6.6 Prezentace dat získaných výzkumem  

Tato kapitola obsahuje veškerá data zjištěná během tříměsíčního výzkumu. Podle 

posloupnosti v dotazníku byly tyto údaje zpracovány do tabulek. Dále byly pro lepší 

názornost převedeny do procentuálního grafu a výsledky byly následně písemně 

interpretovány.  
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Otázka č. 1 

Genderové rozlišení?  

Tato identifikační otázka byla položena záměrně, abychom byli schopni najít 

odpovědi na předpoklady, které jsme si stanovili. 

 

Tabulka č. 3: Genderové rozlišení  

Genderové rozlišení respondentů 

  Počet Počet  v % 

Žena 50 50% 

Muž 50 50% 
Zdroj: vlastní dotazníkové zjištění 

    

                        

Graf č. 5:Genderové rozlišení respondentů v (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Z výsledku průzkumu vyplynulo, že výzkumu se zúčastnilo padesát (50 %) žen a 

padesát (50 %) mužů. 
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Otázka č. 2 

Jaký je Váš věk?  

Tuto otázku jsme položili proto, abychom zjistili věkovou strukturu zkoumaného 

vzorku.  

 

 

Tabulka č. 4: Věk respondentů 

Věk respondentů 

  Počet  Počet v % 

18 - 24 let 0 0% 

25 - 35 let 40 40% 

36 - 44 let 35 35% 

45 - 50 let 13 13% 

více než 50 let 12 12% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

 

 

Graf č. 6: Věk respondentů v % 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Podle výsledků výzkumu se věková hranice dotázaných pohybovala od 25 let 

výše.  Nikdo z oslovených jedinců nebyl ve věku od osmnácti do dvaceti čtyř let. 

Jedinců ve věku dvaceti pěti let až třiceti pěti let bylo osloveno čtyřicet (40 %).  Třicet 
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pět (35 %) dotázaných bylo ve věku od třiceti šesti let do čtyřiceti čtyř let. Dále se 

průzkumu zúčastnilo třináct (13 %) jedinců ve věku čtyřicet pět let až padesát let. 

Respondentů ve věku nad padesát let bylo dvanáct (12 %).  

Z výsledků, které jsou uvedeny v tabulce č. 4  a grafu č. 6, vyplývá, že 

dlouhodobá nezaměstnanost nejvíce ohrožuje jedince ve věku dvacet pět až čtyřicet 

čtyři let, přičemž ohroženější skupina je ve věku dvacet čtyři až třicet pět let. Tento 

výsledek odpovídá studiím dlouhodobé nezaměstnanosti, které hovoří o 

znevýhodňování skupin jedinců na trhu práce, neboť tato skupina je tvořena absolventy 

škol, matkami po mateřské dovolené a lidmi se základním vzděláním.  

 

Otázka č. 3 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

Touto otázkou jsme zjišťovali nejenom nejvyšší dosažené vzdělání, ale i to zda-li 

vyšší vzdělání může pozitivně ovlivnit postavení jedince na trhu práce. 

 

Tabulka č. 5:  Vzdělání respondentů 

Vzdělání respondentů 

  Počet  Počet v % 

základní  32 32% 

střední odborné bez maturity 40 40% 

střední odborné s maturitou 16 16% 

střední všeobecné s maturitou 8 8% 

vyšší odborné 0 0% 

vysokoškolské 4 4% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 
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Graf č. 7: Vzdělání respondentů v % 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

 Výzkumu se podle vyhodnocených výsledků zúčastnilo třicet dva (32 %)  

respondentů se základním vzděláním.  Vzdělání střední odborné bez maturity uvedlo 

čtyřicet (40 %) dotázaných. Šestnáct (16 %) jedinců mělo vzdělání střední odborné 

s maturitou.  Vzdělání střední všeobecné s maturitou získalo osm (8 %) respondentů. 

Vyšší odborné vzdělání neměl nikdo z dotázaných. Vysokoškolské vzdělání uvedli čtyři 

(4 %) oslovení.  

Nejvíce dlouhodobě nezaměstnaných uvedlo, že jejich nejvyšší dosažené vzdělání 

je střední odborné bez maturity. Tento výsledek potvrzuje i graf č. 3 na straně 28, ve 

kterém Český statistický úřad uvádí, že podle poskytnutých údajů je nejvíce dlouhodobě 

nezaměstnaných (48 %) mezi lidmi, kteří dosáhli středního vzdělání bez maturity. 

 

Otázka č. 4 

Jaký je Váš rodinný stav?  

V této otázce jsme zjišťovali rodinný stav respondentů a měla pouze identifikační 

charakter. 
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Tabulka č. 6: Rodinný stav 

Rodinný stav 

  Počet Počet v % 

Svobodný/á 28 28% 

Ženatý/ vdaná 40 40% 

Rozvedený/ rozvedená 28 28% 

Vdovec/ vdova 4 4% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

 
Graf č. 8: Rodinný stav v % 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Na základě výsledků výzkumu jsme zjistili, že dvacet osm (28 %) respondentů je 

svobodných. Čtyřicet (40 %) dotázaných uvedlo, že žijí s manželem nebo s manželkou. 

Rozvedených respondentů bylo dvacet osm (28 %). Čtyři (4 %)  dotázaní uvedli, že 

ovdověli. 
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Otázka č. 5 

Jak dlouho jste za poslední tři  roky byl nezaměstnaný?    

S ohledem na téma bakalářské práce byla tato otázka v dotazníku uvedena 

záměrně, abychom opravdu pracovali s odpověďmi dlouhodobě nezaměstnaných. 

 

 

Tabulka č. 7: Nezaměstnanost za poslední tři roky    

Nezaměstnanost za poslední 3 roky 

  Počet  Počet v % 

více jak 12 měsíců - 18 měsíců 56 56% 

19 měsíců - 24 měsíců 12 12% 

25 měsíců - 36 měsíců 32 32% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

 

 

 

Graf č. 9: Nezaměstnanost za poslední tři roky (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Padesát šest (56 %) respondentů uvedlo, že za poslední tři roky bylo 

nezaměstnáno od více jak dvanácti měsíců po osmnáct měsíců. Devatenáct až dvacet 

čtyři měsíců bylo nezaměstnáno dvanáct (12 %) dotázaných. Dále třicet dva (32 %) 

respondentů odpovědělo, že za poslední tři roky byli nezaměstnaní dvacet pět až třicet 

šest měsíců.   
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Průzkumem bylo zjištěno, že nejvíce oslovených z  řad dlouhodobě 

nezaměstnaných je v evidenci úřadu práce vedeno v rozmezí více jak dvanáct měsíců až 

osmnáct měsíců. Toto období odpovídá vzniku hospodářské krize ve společnosti. Na 

základě toho se lze domnívat, že je zde souvislost mezi hospodářskou krizí a 

dlouhodobou nezaměstnaností. 

 

Otázka č. 6 

Proč jste odešel  / odešla z předchozího zaměstnání?  

Odpověď na tuto otázku nám má upřesnit důvod odchodu ze zaměstnání, jehož 

následkem se zaměstnaný člověk stal dlouhodobě nezaměstnaným. 

 

Tabulka č. 8: Důvod odchodu ze zaměstnání 

Důvod odchodu ze zaměstnání 

  Počet Počet v % 

Byl jsem propuštěn 44 44% 

Odešel / odešla jsem kvůli špatným 

vztahům mezi kolegy na pracovišti 12 12% 

Odešel / odešla jsem kvůli finančním 

problémům se zaměstnavatelem 9 9% 

Pro náročnost práce jsem ji nedokázal/a  

jsem vykonávat 0 0% 

Nevyhovovala mi pracovní doba 0 0% 

Neměl/a jsem možnost dopravy 0 0% 

Jiné 35 35% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 
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Graf č. 10: Důvod odchodu ze zaměstnání (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Z výše uvedeného grafu a tabulky vyplývá, že čtyřicet čtyři (44 %) respondentů 

bylo ze zaměstnání propuštěno zaměstnavatelem. Dvanáct (12 %) respondentů odešlo 

ze zaměstnání dobrovolně kvůli špatným vztahům mezi kolegy na pracovišti. 

Z finančních důvodů, zvláště z důvodu, že zaměstnavatel nevyplácel zaměstnanci 

domluvenou mzdu, odešlo devět (9%) dotázaných. Třicet pět (35 %) jedinců uvedlo jiné 

důvody, než které uváděl dotazník.  Z důvodů náročnosti práce, špatné pracovní doby a 

dopravní nedostupnosti neodešel žádný respondent. 

Je velmi zajímavé, že z důvodů, které jsou často uváděny v různých odborných 

publikacích, odešlo dobrovolně ze zaměstnání jen minimum lidí. Velké množství jich 

bylo propuštěno zaměstnavatelem. Bohužel důvody svého propuštění blíže 
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nespecifikovali, a proto se lze domnívat, že tento stav má velkou souvislost 

s hospodářskou krizí ve společnosti. 

Pro doplnění informací jsme vypracovali tabulku a grafy, které zahrnují důvody, 

které byly zařazeny pod pojem Jiné.  Jiný důvod pro odchod ze zaměstnání uvedlo třicet 

pět respondentů, které v tomto případě považujeme za 100 %.  

 

Tabulka č. 8 a: Jiné důvody odchodu ze zaměstnání 

Jiné důvody odchodu ze zaměstnání 

  Počet Počet v % 

Rodinné důvody 12 34% 

Mateřská dovolená 8 23% 

Malá mzda 15 43% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření   

 

 

 

 

Graf č. 10 a: Jiné důvody odchodu ze zaměstnání (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Jiné důvody odchodu ze zaměstnání se mohou podle odpovědí respondentů 

rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří rodinné důvody, které uvedlo dvanáct (34 %) 

dotázaných. Další skupinu tvoří osm (23 %) matek, které uvedly, že odešly na 
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mateřskou dovolenou. Poslední, největší skupinu tvoří patnáct (43 %) dotázaných, kteří 

odešli z původního zaměstnání z důvodu malé mzdy. 

 

Otázka č. 7 

Kdo Vám pomáhá hledat práci?  

Tuto otázku jsme položili proto, abychom zjistili, zda-li jsou uchazeči o 

zaměstnání aktivní v přístupu hledání nového zaměstnání i po tak dlouhé době, kterou 

jsou vedeni v evidencích úřadu práce. 

 

Tabulka č. 9: Způsoby hledání práce 

Způsoby hledání práce 

  Počet Počet v % 

 nikdo, já sám  32 32% 

pracovnice úřadu práce 41 41% 

agentura na zprostředkování práce 4 4% 

 bývalý kolegové 0 0% 

rodina 23 23% 

 jiné  0 0% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 
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Graf č. 11: Způsoby hledání práce (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Průzkumem bylo zjištěno, že třicet dva (32 %) respondentů si hledá práci samo. 

Úřednice úřadu práce pomáhají najít práci čtyřiceti jednomu (41 %) respondentu. Čtyři 

(4 %) dotázaní využívají služeb agentury na zprostředkování práce. Dvaceti třem (23 %) 

dotázaným pomáhají příbuzní a kamarádi. Pomoc při hledání nového zaměstnání od 

bývalých kolegů nebo jiný způsob hledání práce neuvedl žádný (0 %) z dotázaných. 

Výsledky průzkumu potvrdily tvrzení odborných publikací, které uvádějí, že 

dlouhodobě nezaměstnaní už aktivně nehledají nové zaměstnání, ale spíše se při hledání 

nové práce spoléhají na úřednice z úřadu práce a rodinu.  

 

Otázka č. 8 

Pokud by Vám bylo nabídnuto zaměstnání, které by neodpovídalo 

Vaší kvalifikaci a bylo ohodnoceno minimální mzdou, přijali byste toto 

zaměstnání?  

Tato otázka nám měla přiblížit vztah nezaměstnaných k nekvalifikované práci. 

Dalším důvodem pro položení této bylo zjistit, za jakých podmínek, jsou dotázaní, 

ochotni pracovat. 
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Tabulka č. 10: Přijmutí  nekvalifikované práci za minimální mzdu 

Přijmutí nekvalifikované práce za minimální mzdu 

  Počet  Počet v % 

ano 48 48% 

ne  28 28% 

nevím 24 24% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření  

 

 

 

 

Graf č. 12: Přijmutí nekvalifikované práci za minimální mzdu (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Podle udaných informací by čtyřicet osm (48 %) dotázaných přijalo práci, pro 

kterou nemá kvalifikaci, a která je ohodnocena minimální mzdou. Dvacet osm (28 %) 

respondentů by nabízené zaměstnání za těchto podmínek nepřijalo. Odpověď nevím 

zvolilo dvacet čtyři (24 %) jedinců.  

Průzkumem bylo zjištěno, že většina dlouhodobě nezaměstnaní by ráda přijala 

jakékoliv nabízené zaměstnání. Vzhledem k tomu, že dotazovaní jsou v evidencích 

krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Ústí nad Labem, která vykazuje 

nejvyšší počet nezaměstnaných, je možné, že i neperspektivní zaměstnanecká místa jsou 

obsazena, a proto nezaměstnaní nemají šanci odejít z evidencí úřadu práce.  
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Otázka č. 9  

Pokud by Vám bylo nabídnuto zaměstnání odpovídající Vaší 

kvalifikaci, ale ohodnoceno by bylo minimální mzdou, přijal/a byste toto 

zaměstnání?  

Tato otázka má zjistit, zda-li  jsou nezaměstnaní ochotni přijmout zaměstnání, pro 

něž mají odpovídající kvalifikaci, ale které bude ohodnoceno minimální mzdou.  

 

Tabulka č. 11: Přijmutí kvalifikované práce za minimální mzdu 

Přijmutí kvalifikované práce za minimální mzdu 

  Počet  Počet v % 

Ano 48 48% 

Ne  20 20% 

Nevím 32 32% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

 
 

 

Graf č. 13: Přijmutí kvalifikované práce za minimální mzdu (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Zaměstnání, pro které mají kvalifikaci, ale zaplacené minimální mzdou by přijalo 

čtyřicet osm (48 %) dotázaných. Dvacet (20 %) respondentů by zaměstnání za těchto 
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podmínek nepřijalo vůbec.  Třicet dva (32 %) oslovených jedinců neví, zda by takovou 

práci přijali.  

Stejně jako u předchozí otázky je z výsledků průzkumu zřejmé, že většina 

dlouhodobě nezaměstnaných by ráda přijala nabízené pracovní místo, byť ohodnocené 

minimální mzdou, jen aby přestala být nezaměstnaná. Důvodem, proč jsou tito lidé, i 

přes svoji ochotu pracovat za minimální mzdu, stále v evidencích úřadu práce je 

nejspíše opravdu nedostatek nabídek na zdejším pracovním trhu. 

Otázka č. 10  

Jaký byl Váš čistý měsíční výdělek v zaměstnání? 

Tato otázka je zaměřena na finanční situaci respondentů před vznikem 

nezaměstnanosti, abychom mohli zjistit, jak jsou velké ekonomické dopady dlouhodobé 

nezaměstnanosti na jedince. 

 

Tabulka č. 12: Čistý měsíční výdělek v zaměstnání 

Čistý měsíční výdělek v zaměstnání 

  Počet Počet v % 

 do 8000 Kč   56 56% 

do 12 000 Kč 15 15% 

do 15 000 Kč 15 15% 

 15 000 – 20 000Kč 8 8% 

více jak 20 000Kč 6 6% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření  
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Graf č. 14: Jaký byl Váš čistý měsíční výdělek v zaměstnání? (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření  

 

Čistý měsíční výdělek do 8 000Kč  uvedlo padesát šest (56 %) respondentů. 

Patnáct (15 %) dotázaných odpovědělo, že jejich čistý výdělek činil do 12 000Kč. 

Patnáct (15 %) respondentů si vydělalo čistý výdělek do 15 000 Kč. 15 000 - 20 000Kč 

čisté mzdy uvedlo osm (8 %) oslovených respondentů. Šest (6 %) dotázaných zvolilo 

odpověď, že jejich čistý měsíční výdělek činil více jak 20 000Kč. 

Výzkum prokázal, že více než polovina oslovených respondentů ve svém 

předchozím zaměstnání pracovala za méně než 8 000Kč čistého měsíčního příjmu. Na 

základě výše uvedeného se lze domnívat, že i před hospodářskou krizí byla pracovní 

místa podhodnocena z důvodu chybějících míst na trhu práce. 

 

Otázka č. 11 

Máte ještě jiný příjem kromě podpory v nezaměstnanosti nebo 

sociálních dávek? 

Tuto otázku jsme položili proto, abychom zjistili, zda se domácí rozpočet 

respondentů skládá pouze z podpory v nezaměstnanosti nebo sociálních dávek.  

Vzhledem k velmi privátnímu charakteru otázky byla respondentům nabídnuta i 

varianta odpovědi „ nebudu odpovídat“.  
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Tabulka č. 13: Jiný příjem  

Jiný příjem  

  Počet Počet v % 

ano 14 14% 

ne 76 76% 

nebudu odpovídat 10 10% 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 

 

 

 

Graf č. 15: Jiný příjem (%) 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Jiný příjem kromě podpory v nezaměstnanosti nebo sociálních dávek přiznalo 

čtrnáct (14 %) dotázaných. Sedmdesát šest (76 %) respondentů uvedlo, že nemá jiný 

příjem kromě podpory v nezaměstnanosti nebo sociálních dávek.  Pro odpověď „nebudu 

odpovídat“ se rozhodlo deset (10 %) dotázaných.  

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že většina dlouhodobě nezaměstnaných má 

k dispozici pouze příjem od státu. Otázkou ovšem zůstává, zda jsou uvedené odpovědi 

pravdivé, neboť odpověď na tento dotaz je velmi důvěrná. 
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Otázka č. 12 

Jaký ekonomický dopad na Váš domácí rozpočet měla nezaměstnanost 

(bez přivýdělku)?  

Touto otázkou zjišťujeme, o kolik se snížil domácí rozpočet respondentů ve 

vztahu před vznikem nezaměstnanosti. 

 

 

Tabulka č. 14: Ekonomický dopad nezaměstnanosti  

Ekonomický dopad nezaměstnanosti  

  Počet 

Počet  

% 

  žádný 12 12% 

 snížení rozpočtu maximálně o 3000 Kč  9  9% 

snížení  rozpočtu o více jak 3000 Kč 79 79% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

    

 

Graf č. 16: Ekonomický dopad nezaměstnanosti (%)                         

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

  

 

Dvanáct (12 %) respondentů uvedlo, že dlouhodobá nezaměstnanost neměla na 

rozpočet jejich domácností žádný ekonomický dopad. Snížení domácího rozpočtu o 
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maximálně 3 000 Kč zvolilo devět (9 %) dotázaných. Zbylých sedmdesát devět (79 %)  

uvedlo, že díky dlouhodobé nezaměstnanosti se domácí rozpočet snížil o více jak 

3 000Kč.  

Z vyhodnocených údajů vyplynulo, že více jak tři čtvrtě domácností mají 

z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti snížený rozpočet o více jak 3 000 Kč. Na 

výrazný pokles finančních prostředků upozorňují i autoři publikací, kteří se zabývají 

dlouhodobou nezaměstnaností. Autoři varují také před následky této situace. Člověk, 

který se ocitne v téměř neřešitelných finančních problémech, může tuto situaci řešit 

v lepším případě drobnými krádežemi nebo i loupežným přepadením osob.   

 

Otázka č. 13 

Jaký dopad na Vás měla nezaměstnanost? (možnost více odpovědí)      

Touto otázkou bychom měli získat přehled o různých dopadech nezaměstnanosti 

na jedince. Vzhledem k zaměření práce nás nejvíce zajímalo, kolik respondentů uvede 

pouze dopad ekonomický. V této otázce bylo respondentům umožněno zvolit více 

odpovědí, a proto není součet odpovědí a součet odpovědí v procentech sto a 100 %. 

 

Tabulka č. 15: Dopady nezaměstnanosti  

Dopady nezaměstnanosti 

  Počet  Počet v % 

ekonomický 55 55% 

dopad na psychickou stránku osobnosti 51 51% 

dopad na zdraví 48 48% 

ztratil jsem své postavení u kolegů, 

sousedů, známých  44 44% 

nezaměstnanost se odrazila na vztazích 

v rodině 74 74% 

 jiný 0 0% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 
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Graf č. 17: Dopady nezaměstnanosti (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na nezaměstnané mohou být různé. 

Respondenti využili možnosti zaškrtnout více odpovědí a někteří uváděli i pět dopadů 

nezaměstnanosti na svou osobu. Padesát pět (55 %) dotázaných zvolilo ekonomický 

dopad. Dopad dlouhodobé nezaměstnanosti na svou psychickou stránku pocítilo padesát 

jeden (51 %) respondent. Čtyřicet osm (48 %) oslovených jedinců i uvedlo, že 

nezaměstnanost měla dopad na jejich zdraví. Čtyřicet čtyři (44 %) dotázaných si myslí, 

že díky nezaměstnanosti ztratili své postavení nejenom u kolegů, ale i ve společnosti a u 

známých. Nejvíce respondentů uvedlo, že nezaměstnanost narušila vztahy v rodině. 

Těchto respondentů bylo sedmdesát čtyři (74 %).  Jiný dopad nezaměstnanosti neuvedl 

nikdo (0 %) z dotázaných. 
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Výzkum zcela potvrdil informace autorů, kteří se ve svých knihách dlouhodobou 

nezaměstnaností zabývají. Dlouhodobá nezaměstnanost má dopady na všechny sféry 

života jedince.  Průzkum také vyvrátil často mylnou domněnku, že ekonomické dopady 

jsou největší. Z našeho výzkumu vyplývá, že dopad nezaměstnanosti na vztahy v rodině 

pociťuje mnohem více respondentů než dopad ekonomický.  

 

 

Otázka č. 14 

Jaký vliv má dlouhodobé snížení Vašeho příjmu na bydlení?  

Tato otázka nám ukazuje, jestli se dlouhodobé snížení příjmu odrazilo na 

standartu bydlení, který měli nezaměstnaní v době, kdy byli v pracovním poměru. 

 

Tabulka č. 16: Vliv snížení příjmu na bydlení? 

Vliv snížení příjmu na bydlení? 

  Počet  Počet v % 

žádný 64 64% 

přestěhování se do menšího bytu 17 17% 

přestěhování se k rodičům 8 8% 

přestěhování se na ubytovnu 1 1% 

prodání domu či bytu a přestěhování se do 

nájmu 10 10% 

jiné 0 0% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 
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Graf č. 18: Vliv snížení příjmu na bydlení? (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Na otázku, zda má dlouhodobé snížení příjmu respondentů vliv na jejich bydlení, 

odpovědělo šedesát čtyři (64 %) dotázaných, že žádný vliv na bydlení toto snížení 

nemělo. Sedmnáct (17 %) respondentů se přestěhovalo do menšího bytu. Přestěhováním 

se k rodičům vyřešilo svou situaci osm (8 %) jedinců.  Jeden (1 %) dotázaný se musel 

přestěhovat na ubytovnu. Deset (10 %) respondentů řešilo svou situaci prodáním domu 

nebo přestěhováním se do nájmu. Jiný vliv neuvedl žádný z oslovených (0 %). 

Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina respondentů odpověděla, že snížení 

jejich příjmu nemělo žádný vliv na úroveň jejich bydlení, což by s ohledem na to, že se 

jedná o dlouhodobě nezaměstnané, bylo velmi příznivé. Na druhé straně, ale průzkum 

ukázal, že deset dotázaných respondentů uvedlo, muselo svůj dům prodat nebo se 

přestěhovat do nájmu či do jiného bytu. Na základě těchto skutečností se lze domnívat, 

že dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na kvalitu bydlení některých jedinců jsou velmi 

tvrdé.  
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Otázka č. 15 

Jaký vliv má dlouhodobé snížení Vašeho příjmu na placení nájmu?  

Tato otázka nám má přiblížit vztah respondentů, kterým byl dlouhodobě snížen 

příjem, k placení nájmu.  

 

Tabulka č. 17:  Vliv snížení příjmu na placení nájmu 

Vliv snížení příjmu na placení nájmu 

  Počet  Počet v % 

žádný 76 76% 

přestal/a jsem platit nájem 0 0% 
platím ho jen někdy (celý 

nájem) 8 8% 

každý měsíc platím jen část  4 4% 

občas pošlu jen část nájmu 12 12% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

 

 

Graf č. 19: Vliv snížení příjmu na nájmu (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

 

Na námi položenou otázku odpovědělo sedmdesát šest respondentů, že snížení 

jejich příjmu nemělo žádný vliv na placení nájemného. Nikdo (0 %) z dotázaných 
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nepřestal platit nájem. Osm (8 %) respondentů uvedlo, že celý nájem platí jen někdy. 

Každý měsíc platí jen část nájmu čtyři (4 %) z oslovených. Dvanáct (12 %) respondentů 

uvedlo, že nepravidelně pošle jen část nájmu.  

Průzkumem bylo zjištěno, že více jak tři čtvrtě dotázaných platí nájem v řádných 

termínech. Vzhledem k tomu, že respondenti jsou z řad dlouhodobě nezaměstnaných, 

lze se domnívat, že většina z nich pobírá příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, a 

proto musí nájem včas zaplatit, jinak jim budou dávky odebrány.  

 

Otázka č. 16 

Jaký vliv má dlouhodobé snížení Vašeho příjmu na placení záloh za 

energie? 

Tato otázka nám má poskytnout informace o dopadu dlouhodobého snížení příjmu 

nezaměstnaných na placení záloh za energie.  

 

Tabulka č. 18: Vliv snížení příjmu na placení energií 

Vliv snížení příjmu na placení energií 

  Počet  Počet v % 

žádné 71 71% 

přestal/a jsem je platit 0 0% 

platím je jen někdy  0 0% 

snížil/a jsem zálohy na minimum 29 29% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 
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Graf č. 20: Vliv snížení příjmu na placení energií (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření  

 

Podle výsledků uvedených v tabulce a v grafu u sedmdesát jednoho (71 %) 

respondenta nemělo dlouhodobé snížení příjmu žádný vliv na placení záloh za energie. 

Dvacet devět (29 %) dotázaných uvedlo, že snížilo zálohy energií na minimum. Nikdo  

(0 %)  z dotázaných nepřestal platit zálohy za energie anebo je platil jen někdy. 

Výzkum tedy opět prokázal, že většina dlouhodobě nezaměstnaných zálohy na 

energie platí pravidelně a včas. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě nezaměstnaní na 

zaplacení energií mohou za splnění daných podmínek čerpat Doplatek na bydlení, musí 

být tyto zálohy placeny pravidelně, jinak by mohli být žadateli odejmuty. 

 

Otázka č. 17 

Ovlivnila Vaše nezaměstnanost Váš přístup k nakupování?       

Touto otázkou zkoumáme ekonomický dopad snížení dlouhodobého příjmu na 

nakupování potravin. Jelikož se jedná o velmi širokou škálu různých přístupů 

k nakupování bylo respondentům umožněno zaškrtnout více odpovědí, proto počet 

respondentů není 100 a ani součet odpovědí v % neodpovídá 100  %. 
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Tabulka č. 19: Přístup k nákupu zboží 

Přístup k nákupu zboží 

  Počet  Počet v % 

ne 12 12% 

nakupuji pouze zboží v akci, pečivo a margarín 49 49% 

omezil/a jsem nákup uzenin 33 33% 

omezil/a jsem nákup masa 26 26% 

omezil/a jsem nákup mléčných výrobků 25 25% 

omezil/a jsem nákup ovoce 34 34% 

omezil/a jsem nákup zeleniny 29 29% 

omezil/a jsem nákup tabákových výrobků 28 28% 

jiné 0 0% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

 
Graf č. 21: Přístup k nákupu zboží (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 
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Respondenti opět využili své možnosti a uváděli více odpovědí. Mnoho z nich 

uvedlo až sedm odpovědí.  Ve výše uvedených grafech jsme zjistili, že dvanáct (12 %) 

respondentů nezměnilo své požadavky při nakupování. Čtyřicet devět (49 %) 

dotázaných uvedlo, že při nákupech nakupují pouze zboží v akci, pečivo a margarin. 

Nákup uzenin omezilo třicet tři (33 %) oslovených. Dvacet šest (26 %) dotázaných 

omezilo nákup masa. Snížení počtu mléčných výrobků zvolilo dvacet pět (25 %) 

respondentů. Nákup ovoce omezilo třicet čtyři (34 %) dotázaných. Dvacet devět (29 %) 

jedinců snížilo množství nakupované zeleniny. Dvacet osm (28 %) dotázaných omezilo 

nákup tabákových výrobků. Variantu „jiné odpovědi“ nevyužil nikdo (0 %) 

z dotázaných.  

Podle vyhodnocených grafů bylo zjištěno, že většina dlouhodobě nezaměstnaných 

nakupuje potraviny podle slevových letáků. Na druhé straně je alarmující, že tito lidé ve 

velké míře omezují nákup zeleniny, ovoce a mléčných výrobků, což by se mohlo 

v pozdějších letech projevit na jejich zdravotním stavu.   

 

Otázka č. 18 

Jaký vliv má dlouhodobé snížení Vašeho příjmu na nákup oblečení, 

elektroniky atd..? 

Prostřednictvím této otázky chceme zjistit, zda se respondentům změnil vztah 

k nákupu elektroniky v souvislosti se snížením příjmu.   

 

Tabulka č. 20:  Vliv snížení příjmu na nákup elektroniky a oblečení  

Vliv snížení příjmu na nákup elektroniky a oblečení 

  Počet  Počet v % 

žádný 4 4% 

nakupuji pouze věci v akci 28 28% 

tyto věci nenakupuji 68 68% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 
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Graf č. 22: Vliv snížení příjmu na nákup elektroniky a oblečení (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Čtyři (4 %) respondenti odpověděli, že dlouhodobá nezaměstnanost neměla žádný 

vliv na nákup oblečení a elektroniky. Dvacet osm (28 %) dotázaných uvedlo, že tyto 

věci nakupuje pouze ve slevách. Šedesát osm (68 %) dotázaných odpovědělo, že tyto 

věci přestali nakupovat.  

Podle výše uvedených výsledků bylo zjištěno, že většina dlouhodobě 

nezaměstnaných nenakupuje jiné zboží než potraviny a zboží denní potřeby.   

 

 

Otázka č. 19 

Jaký vliv má dlouhodobé snížení Vašeho příjmu na Vaše zájmy?  

Tato otázka je zaměřena na zájmy nezaměstnaných. Pomocí odpovědí 

respondentů zjišťujeme, zda se snížení příjmu odrazilo na zájmech nezaměstnaných. 
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Tabulka č. 21: Vliv snížení příjmu na zájmy 

Vliv snížení příjmu na zájmy 

  Počet  Počet v % 

žádný  36 36% 

omezil/a jsem je 28 28% 

přestala jsem je provozovat 32 32% 

mám více zájmů než v době zaměstnanosti 4 4% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

 

Graf č. 23: Vliv snížení příjmu na zájmy (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Z výše uvedených grafů vyplývá, že své zájmy neomezilo třicet šest (36 %) 

dotázaných. Dvacet osm (28 %) oslovených odpovědělo, že muselo své zájmy, 

z důvodu snížení příjmu, omezit. Třicet dva (32 %) respondentů přestalo své zájmy 

provozovat. Čtyři (4 %) dotázaní uvedli, že díky dlouhodobé nezaměstnanosti mají více 

zájmů, než pokud chodili do zaměstnání. 

Výsledky průzkumu zcela potvrdili informace publikované v odborné literatuře, 

neboť většina respondentů odpověděla, že v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti se 

musela svých koníčků zříci nebo je alespoň omezit. 

 Zajímavé je, že někteří nezaměstnaní mají více zájmů než v době zaměstnanosti. 

Po bližším seznámení se s dotazníky těchto respondentů, lze konstatovat, že tito 
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dlouhodobě nezaměstnaní byli ve svém zaměstnání hodně vytíženi, a zřejmě neměli 

žádné koníčky, kterým by se věnovali, a proto nyní mají více zájmů než v době 

zaměstnanosti.  

 

Otázka č. 20 

Jaký vliv má dlouhodobé snížení Vašeho příjmu na hospodaření 

rodiny? 

Další otázka ekonomického charakteru, která zjišťuje přímé dopady na 

ekonomickou situaci domácností dlouhodobě nezaměstnaných jedinců. 

 

Tabulka č. 22: Vliv snížení příjmu na hospodaření rodiny 

Vliv snížení příjmu na hospodaření rodiny 

  Počet  Počet v % 

omezili jsme pouze nákupy spotřebního zboží 12 12% 

omezili jsme pouze nákupy potravin 4 4% 
omezili jsme pouze rodinné výlety, návštěvy kina, 

divadla 8 8% 

omezili jsme veškeré nákupy a aktivity 76 76% 

žádný 0 0% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 
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Graf č. 24: Vliv snížení příjmu na hospodaření rodiny (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

  

Z výsledků uvedených v tabulce č. 22 a v  grafu č. 24 bylo zjištěno, že dvanáct 

(12 %) respondentů omezilo pouze nákupy spotřebního zboží. Čtyři (4 %) dotázaní 

odpověděli, že omezili pouze nákupy potravin. Omezení rodinných výletů, návštěv kina 

a divadla uvedlo osm (8 %) oslovených jedinců. Sedmdesát šest (76 %) dotázaných 

omezilo, v důsledku dlouhodobého snížení příjmu, veškeré nákupy a aktivity. Nikdo 

z respondentů (0 %) neuvedl odpověď, že dlouhodobé snížení příjmu nemělo žádný vliv 

na hospodaření rodiny.  

Výzkum ukázal, že ekonomický dopad dlouhodobé nezaměstnanosti na 

hospodaření rodin zasáhl více než tři čtvrtě domácností dlouhodobě nezaměstnaných. 

Toto potvrzuje fakta uváděná v dostupné odborné literatuře, že dlouhodobě 

nezaměstnaní si díky dlouhodobému snížení příjmu nemohou dovolit koupit to, co 

zaměstnaní lidé. Důsledkem toho je, že se stávají koupě neschopnými a nepodporují 

ekonomiku státu, což se dříve či později projeví na rozpočtu státu.  
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Otázka č. 21 

Využil/a jste někdy nabídky různých nebankovních  ústavů, které Vám 

nabízejí  „ výhodnou“ půjčku (Homecredit, Cetelem, Provident)?  

Tato otázka je zaměřena na to, zda se respondenti snažili svoji nepříznivou 

ekonomickou situaci řešit pomocí různých půjček.  

 

Tabulka č. 23: Využití půjčky nebankovních ústavů 

Využití půjčky nebankovních ústavů 

  Počet  Počet v % 

ano 68 68% 

ne 32 32% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

 

 

Graf č. 25: Využití půjčky nebankovních ústavů (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

  

Tuto otázku zodpovědělo šedesát osm (68 %) respondentů kladně a třicet dva     

(32 %) respondentů záporně.  

Z výsledků průzkumu vyplývá, že více jak polovina (68 / 68 %) dotázaných se 

snažila svou tíživou situaci řešit pomocí jakékoliv dostupné finanční injekce, která by 

oddálila snížení životní úrovně.  
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Otázka č. 22 

V případě, že jste tuto půjčku využil/a, jste schopen / schopna ji 

splácet?  

Tato otázka souvisí s předchozí otázkou a má doplňující charakter. Pomocí 

odpovědí zjišťujeme, zda-li jsou respondenti schopni splácet půjčky, které si v důsledku 

ekonomických potíží vzali od nebankovních ústavů. 

Vzhledem k tomu, že na předchozí otázku odpovědělo kladně 68 respondentů je 

tento počet považován za 100%. 

 

Tabulka č. 24:  Schopnost splácet půjčku 

Schopnost splácet půjčku 

  Počet  Počet v % 

ano 4 6% 

ne 59 87% 

občas pošlu nějakou splátku 5 7% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

  

 

Graf č. 26: Schopnost splácet půjčku (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 
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Na tuto doplňující otázku odpovídalo šedesát osm respondentů (100 %).  Čtyři     

(6 %) z dotázaných jsou schopni půjčku splácet v pravidelných splátkách. Padesát devět 

(87 %) respondentů uvedlo, že nemohou půjčku splácet. Pět (7 %) dotázaných 

odpovědělo, že občas pošle nějakou splátku.  

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že podstatná většina (87 %) respondentů není ve 

své současné finanční situaci schopna splácet v pravidelných splátkách svou půjčku. 

Někteří se snaží občas poslat nějakou částku věřiteli, ale i pro ně bude mít tato situace 

nejspíše nepříznivé následky. 

Otázka č. 23 

Byla na Váš majetek,  díky dlouhodobému snížení Vašeho příjmu 

uvalena exekuce? 

Tato otázku jsme zařadili proto, abychom zjistili, kolik dlouhodobě 

nezaměstnaných se v důsledku ekonomických problémů dostalo do platební 

neschopnosti a byla na ně uvalena exekuce.  

Jelikož se jedná o velmi citlivé a soukromé téma bylo v této otázce umožněno i 

neodpovídat. 

 

Tabulka č. 25: Uvalení exekuce na majetek 

Uvalení exekuce na majetek 

  Počet  Počet v % 

ano 56 56% 

ne 26 26% 

nechci odpovídat 18 18% 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 
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Graf č. 27: Uvalení exekuce na majetek (%) 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

 

Na tuto otázku odpovědělo padesát šest (56 %) respondentů kladně. Dvacet šest 

(26 %) dotázaných uvedlo, že na jejich domácnosti není uvalena exekuce. Osmnáct    

(18 %) oslovených jedinců nechtělo na tuto otázku odpovědět. 

Výsledky uvedené v grafu ukazují, že více jak polovině domácností (56 %) byl 

v důsledku dlouhodobého snížení příjmu, exekucí obstaven majetek. Toto číslo ovšem 

není konečné, protože osmnáct dotázaných nechtělo odpovídat, pouze se lze domnívat, 

že někteří z respondentů nechtěli tuto skutečnost přiznat před úřednicemi úřadu práce.    
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7 Shrnutí výsledků 

Průzkum k bakalářské práci probíhal od listopadu 2011 do prosince 2011. Pro 

získání potřebných údajů byla aplikována metoda dotazování. Průzkumu se zúčastnilo 

sto respondentů, kteří jsou evidováni na úřadech práce v Rumburku a ve Varnsdorfu. 

Respondenti byli požádáni o vyplnění předloženého dotazníku, který obsahoval 23 

otázek. Zodpovězení otázek trvalo respondentům v průměru 30 minut. Vzhledem 

k tomu, že bylo správně vyplněno všech sto dotazníků, považovali jsme je za 100 %.  

Vzhledem k tomu, že bakalářská práce byla cíleně zaměřena na dlouhodobou 

nezaměstnanost, byl výběr osloveného vzorku lidí podmíněn tím, že respondenti museli 

být v evidenci úřadu práce déle než 12 měsíců.      

Cílem naší bakalářské práce bylo zjistit ekonomické dopady na dlouhodobě 

nezaměstnané. Z tohoto důvodu jsme při sestavování dotazníku vycházeli nejen 

z teoretických informací, které jsou uvedeny v odborné literatuře, ale také z praktických 

zkušeností s dlouhodobě nezaměstnanými.  

Dotazníkové šetření mezi dlouhodobě nezaměstnanými si za cíl zvolilo zjistit 

především ekonomické dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na jedince.  K získání 

relevantních informací k tomuto tématu bylo použito deset otázek, které přímo 

zjišťovali ekonomické dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na jedince. Ostatní otázky 

měli identifikační charakter nebo zjišťovaly situaci klientů úřadu práce v době 

zaměstnanosti. 

7.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Výsledky dotazníkového šetření více méně potvrdily informace z tématicky 

zaměřených publikací.  

 Z výsledků průzkumu vyplynulo, že nejvíce dlouhodobě nezaměstnaných je ve 

věku 25   35 let. Druhou nejpočetnější skupinou jsou lidé, jejichž věková hranice je      

36     44 let. Je velice zajímavé, že mladí lidé ve věku 18 – 25 let nejsou mezi 

dlouhodobě nezaměstnanými vůbec evidováni. Odborné publikace uvádějí, že mezi 

dlouhodobě nezaměstnanými jsou především lidé nad 50 let, náš průzkum toto ale 

nepotvrdil. Nezaměstnaných ve věku nad 50 let bylo v osloveném vzorku pouhých 

dvanáct. Tuto skutečnost mohl ovlivnit i fakt, že z  2090 dlouhodobě nezaměstnaných, 
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kteří jsou evidováni na úřadech práce Rumburk a Varnsdorf, bylo náhodně vybráno 100 

respondentů. 

Zajímavým zjištěním bylo, že mezi dlouhodobě nezaměstnanými byli i čtyři 

vysokoškolsky vzdělaní lidé. Nejvíce nezaměstnaných je mezi lidmi, kteří mají střední 

odborné vzdělání bez maturity. Tuto skutečnost potvrzuje i graf na straně 28, který je 

zpracován podle statistik českého statistického úřadu.   

Výzkumem bylo zjištěno, že nejvíce dlouhodobě nezaměstnaných je v evidenci 

úřadu práce více jak 12 měsíců – 18 měsíců. Dále jsme zjistili, že většina z nich byla 

propuštěna zaměstnavatelem, bohužel důvody svého propuštění neuvedli.  Tyto údaje 

plně korespondují se vznikem společenské krize ve světě a s úspornými opatřeními 

vlády.   

Dotazník nám měl také přiblížit postoj dlouhodobě nezaměstnaných k nabízené 

práci. Výsledky výzkumu ukázaly, že skoro polovina respondentů by byla ochotna 

přijmout zaměstnání, pro které má kvalifikaci a jež by bylo ohodnoceno minimální 

mzdou. Třicet dva dotázaných by nejprve zvážilo pro a proti nabízené práce.  Naproti 

tomu by v případě zaměstnání, pro které nemá kvalifikaci a je ohodnoceno minimální 

mzdou zvažovalo pro a proti pouhých dvacet čtyři dotázaných. Počet nezaměstnaných, 

kteří by práci přijali, zůstává stejný - čtyřicet osm.   

Při zkoumání dopadů dlouhodobé nezaměstnanosti na jedince nás zaujalo, že 

nejvíce respondentů nepovažuje ekonomický dopad za zásadní, jak by se dalo 

předpokládat, ale za nejhorší dopad dlouhodobé nezaměstnanosti označili dopad na 

vztahy v rodině. 

Naše práce byla zaměřena především na ekonomické dopady dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Z těchto důvodů jsme položené otázky směřovali k zjištění dopadů na 

bydlení, na nakupování, na zájmy, na hospodaření rodiny a na půjčky.  Dlouhodobá 

nezaměstnanost nemá pro většinu respondentů (64) na úroveň bydlení vliv. Podle 

výsledků průzkumu nemá dlouhodobé snížení příjmu vliv ani na placení nájmu a záloh 

za energie. Zde je nutné dodat, že na tuto skutečnost může mít i vliv to, že respondenti 

čerpají dávky státní sociální podpory a hmotné nouze a nezaplacení nájmu či záloh za 

energie by mohlo vést k odebrání dávek.  

Průzkum zcela potvrdil tvrzení autorů publikací, kteří tvrdí, že dlouhodobě 

nezaměstnaní změní vztah k nakupování. Výzkum potvrdil, že se výrazně změnil postoj 

dlouhodobě nezaměstnaných k nakupování potravin, oblečení a elektroniky. 
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Nezaměstnaní často kupují zboží, které je ve slevách a omezili i nákupy uzenin. 

Oblečení a elektroniku přestali dlouhodobě nezaměstnaní ve většině nakupovat. Také 

celkové hospodaření rodin se změnilo. Více než tři čtvrtě domácností omezilo své 

nákupy a aktivity.   

Ekonomický dopad dlouhodobé nezaměstnanosti se projevil i ve vztahu 

k provozování zájmů, kdy je museli nezaměstnaní omezit, anebo úplně přestat 

provozovat.  

Podle průzkumu se respondenti snažili svou tíživou ekonomickou situaci řešit 

různými půjčkami u nebankovních úřadů. Tyto půjčky nejsou ovšem schopni splácet 

v pravidelných splátkách, což má pro ně velmi negativní důsledek a tím je uvalení 

exekuce.   

7.2 Vyhodnocení předpokladů 

Výzkumný předpoklad č. 1 

Lze předpokládat, že u více než 75 % nezaměstnaných dojde v důsledku 

dlouhodobé nezaměstnanosti k poklesu finančních prostředků o více jak  3000 Kč.  

Sedmdesát devět (79 %) respondentů odpovědělo, že důsledkem dlouhodobé 

nezaměstnanosti došlo v jejich domácnostech ke snížení finančních prostředků o více 

jak 3000 Kč. Dvanáct (12 %) dotázaných uvedlo, že u nich nedošlo k poklesu 

finančních prostředků. U devíti (9 %) nezaměstnaných došlo k poklesu finančních 

prostředků o 3000Kč.  

Podle průzkumu došlo u 79 % respondentů k poklesu finančních prostředků o více 

jak 3000 Kč. Podmínkou pro splnění předpokladu bylo, že v důsledku dlouhodobé 

nezaměstnanosti došlo k poklesu finančních prostředků o více jak 3000 Kč u více         

jak 75 %  nezaměstnaných.  

Lze tedy říci, že výzkumný předpoklad č. 1 se potvrdil. 

 

 



91 

 

Výzkumný předpoklad č. 2 

Lze předpokládat, že pokles finančních prostředků postihne více ženy než 

muže. 

Námi provedeného výzkumu se zúčastnilo padesát (50 %) žen a padesát (50 %) 

mužů. Pro zjištění tohoto předpokladu, je nutné vycházet z toho, že padesát (50) žen je 

100 % a padesát (50) mužů je 100 %. V otázce č. 12 (tabulka č. 14, graf č. 16) nám 

respondenti odpověděli, že dvanáct (12) z nich nepocítilo žádný dopad na rozpočet 

domácnosti. Devět (9) respondentů má domácí rozpočet snížen o maximálně 3000 Kč a 

sedmdesáti devíti (79) dotázaných se snížil rozpočet o více jak 3000 Kč.  Po podrobném 

vyhodnocení dotazníků jsme zjistili, že z dvanácti respondentů, kteří nepocítili žádný 

ekonomický dopad na domácnost je deset (20 %) mužů a dvě (4 %) ženy. Snížení o 

maximálně 3000 Kč uvedlo pět (10 %) mužů a čtyři (8 %) ženy.  Odpověď c, tedy 

snížení domácího rozpočtu o více jak 3000 Kč uvedlo třicet pět (70 %) mužů a čtyřicet 

čtyři (88 %) ženy.  

Na základě vyhodnocení těchto výsledků bylo zjištěno, že u čtyřiceti osmi žen (96 

%) došlo v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti k poklesu finančních prostředků. U 

čtyřiceti (80 %) mužů došlo v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti k poklesu 

finančních prostředků. 

Lze tedy potvrdit, že výzkumný předpoklad č. 2 se potvrdil. 

Výzkumný předpoklad č. 3 

Lze předpokládat, že dlouhodobá nezaměstnanost nejvíce postihne jedince se 

základním vzděláním. 

Podle průzkumového šetření (tabulka č. 5, graf č. 7) bylo zjištěno, že třicet dva  

(32 %) respondentů dosáhlo základního vzdělání. Vzdělání střední odborné s výučním 

listem mělo čtyřicet (40 %) dotázaných. Šestnáct (16 %) oslovených uvedlo, že jejich 

nejvyšší dosažené vzdělání je střední odborné s maturitou. Osm (8 %) respondentů 

odpovědělo, že má střední všeobecné vzdělání s maturitou. Vyšší odborné vzdělání       

neměl nikdo (0 %) z dotázaných. Vysokoškolské vzdělání měli čtyři (4 %) 

nezaměstnaní.  

Na základě těchto údajů lze říci, že druh vzdělání není směrodatnou příčinou pro 

vznik dlouhodobé nezaměstnanosti. 

Výzkumný předpoklad č. 3 se nepotvrdil.   
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Výzkumný předpoklad č. 4  

Lze předpokládat, že u minimálně 50 % dotázaných bude mít dlouhodobé 

snížení příjmu vliv na úroveň bydlení. 

Z průzkumu zaměřeného přímo na ekonomické dopady na bydlení (tabulka č. 16, 

graf č. 18) vyplynulo, že šedesát čtyři (64 %) dotázaných nemuselo v důsledku 

dlouhodobé nezaměstnanosti změnit své bydlení. Sedmnáct (17 %) respondentů se 

vlivem dlouhodobého snížení příjmu muselo přestěhovat do menšího bytu. Zpět 

k rodičům se muselo přestěhovat osm (8 %) dotázaných. Jeden (1 %) respondent se 

v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti musel přestěhovat na ubytovnu. Deset (10 %) 

dotázaných řešilo svou špatnou ekonomickou situaci prodáním domu či bytu a 

přestěhováním se do nájmu. Jiný důsledek dlouhodobé nezaměstnanosti na bydlení 

neuvedl žádný (0 %) respondent.    

Na základě uvedených údajů lze říci, že výzkumný předpoklad č. 4 se 

nepotvrdil. 
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8 Závěr 

Nezaměstnanost je nežádoucím hospodářským jevem, který doprovází naši 

společnost již po staletí. Vysoká míra nezaměstnanosti není pouze problémem České 

republiky. Nezaměstnanost je velký, celosvětový problém, který se snaží vyřešit všichni 

ekonomové světa. Nezaměstnanost a zvláště ta dlouhodobá má tak závažné dopady na 

život jedince a společnosti, že řešení její problematiky je prioritní pro všechny 

vládnoucí strany.  

Za jeden z největších problémů nezaměstnanosti považuje autorka práce velmi 

malou informovanost veřejnosti o dopadech nezaměstnanosti hlavně dlouhodobé 

nezaměstnanosti na život jedince.  

Také postoj společnosti k nezaměstnaným není příliš vstřícný a dal by se 

charakterizovat českým příslovím „Sytý hladovému nevěří“. Nedůvěřivý postoj 

k nezaměstnaným má většina zaměstnané společnosti, která nikdy nepřišla o zaměstnání 

nebo ho v krátké době našla. Tito lidé často dávají nezaměstnaným znát svůj názor 

velmi nevybíravým způsobem. Přestože je nezaměstnanost popisována v dostupných 

publikacích jako velký společenský problém, který je třeba intenzivně řešit, společnost 

se k ní staví zcela opačně, aniž by si uvědomovala, že netečnost k řešení tohoto 

problému se jí negativně vrátí, ať už ve formě vysokých nákladů na zdravotní péči 

nezaměstnaných nebo v páchání trestné činnosti.    

Nezaměstnanost je velký problém, ale mnohem větší, záludnější a nebezpečnější 

je stav, kdy nezaměstnaný, přes veškerou snahu získat zaměstnání, zůstává déle jak rok 

bez zaměstnání a stává se dlouhodobě nezaměstnaný. Dlouhodobá nezaměstnanost není 

jen společenským problémem, ale především problémem sociálním, který může a často 

má velmi negativní důsledky pro celou společnost.  

Pro dlouhodobě nezaměstnané nepředstavuje jen velké finanční zatížení, ale 

především si uvědomují, že tímto stavem se výrazně narušily vztahy v rodině a zlepšení 

situace je v nedohlednu. Někteří v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti sklouznou 

k páchání trestné činnosti, což je asi jeden z největších problémů nezaměstnanosti. 

Dopadů dlouhodobé nezaměstnanosti na jedince je mnoho, mimo ekonomických či 

rodinných je dopad společenský, kdy doposud zaměstnaný člověk ztrácí své 

vybudované místo ve společnosti a to může u některých jedinců vést až k psychickým 

problémům.    
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Z těchto důvodů je třeba začít řešit problém dlouhodobé nezaměstnanosti co 

nejdříve, abychom zmírnili dopady této situace na minimum. Prvním krokem by mělo 

být zlepšení informovanosti veřejnosti, aby změnila svůj dosavadní, negativistický 

postoj k nezaměstnaným a začala nezaměstnaným pomáhat. Další kroky jsou již 

opatření vlády, která by ve svých řadách měla mít dostatečné množství fundovaných 

odborníků, kteří by se měli snažit problém vyřešit. Ovšem snaha pouze jedné strany 

nestačí, v případě dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti takové je třeba, aby i 

nezaměstnaní projevili svůj zájem o problém a snažili se najít nějaké řešení.  

Cílem bakalářské práce bylo definovat a popsat vybrané pojmy z oblasti 

problematiky nezaměstnanosti a zjistit ekonomické dopady dlouhodobé 

nezaměstnanosti na jedince.    

Pojmy z oblasti nezaměstnanosti byly definovány v teoretické části práce. 

Ekonomické dopady dlouhodobé nezaměstnanosti byly zjišťovány, pomocí 

dotazníkového šetření, v praktické časti bakalářské práce. Ačkoliv některé 

z předpokladů, které si autorka práce zvolila, nebyly potvrzeny, domníváme se, že 

stanoveného cíle bylo dosaženo. 
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9 Navrhovaná opatření  

Po prozkoumání nám dostupných informací doporučujeme opatření, které by měli 

snížit nejenom ekonomické dopady dlouhodobé nezaměstnanosti, ale také 

minimalizovat dopady nezaměstnanosti jako takové. 

1) Přednášky na základních a středních školách, které by spočívaly v přípravě 

mladé generace na to, že se ve svém budoucím životě může potkat 

s nezaměstnaností. Dále je nutné objasnit žákům a studentům negativní dopady 

nezaměstnanosti na život člověka a poradit jim kam se v případě nouze mohou 

obrátit pro pomoc. Důležité je také žákům vysvětlit, že nezaměstnanost 

postihuje i lidi s vysokoškolským vzděláním a že v některých případech je 

mnohdy lepší být šikovný instalatér než neschopný účetní. Snažit se o podporu 

řemesel.   

2) Vytvoření absolventských míst, které považujeme za jedno z nejdůležitějších 

opatření, které by pomohlo snížit jak nezaměstnanost, tak i pozdější 

dlouhodobou nezaměstnanost absolventů škol.  

3) Umožnit rekvalifikace dlouhodobě nezaměstnaných. Z důvodu nedostatku 

financí jsou v současné době rekvalifikace pozastaveny.   

4) Vytvořit dostatek míst pro veřejně prospěšné práce, při kterých by si 

nezaměstnaní a dlouhodobě nezaměstnaní do tří let mohli přivydělat a zlepšit 

tak svou finanční situaci. V případě dlouhodobě nezaměstnaných nad tři roky 

umožnit zaměstnané veřejnosti využít dlouhodobě nezaměstnaných 

k pomocným pracím v domácnosti nebo na zahradách. 

5) Čerpání dávek hmotné nouze omezit pouze na pět let a přinutit tak 

nezaměstnané, aby začali svou situaci řešit třeba přestěhováním se za prací.   

6) S pomocí státu vytvořit podmínky pro vznik nových pracovních míst. Podpora 

českých živnostníků a to i za pomoci dotací. 

7) Důrazná kontrola pracovního trhu, zvláště dodržování lidských práv a zákoníku 

práce.  

8) Zlepšit komunikaci mezi úředníky úřadu práce a klienty. 

9) Poskytnout daňové úlevy pro podnikatele, kteří zaměstnají marginalizované 

skupiny na trhu práce, ovšem s podmínkou, že budou zaměstnáni, alespoň pět 

let. 
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Tato doporučení v kontextu s dalšími kroky vlády by mohla pomoci snížit míru 

nezaměstnanosti v České republice, a tím by se mohly eliminovat nebo snížit nejenom 

ekonomické dopady dlouhodobé nezaměstnanosti, ale i další negativní dopady tohoto 

sociálního vlivu.    

V každém případě je třeba, při prosazování jakýchkoliv opatření, dbát na 

dodržování lidských práv, která jsou každému z nás zaručena Ústavou České republiky 

a Listinou základních práv a svobod.  
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Příloha č. A 

Výše podpory v nezaměstnanosti 

 
Procentní výše podpory v nezaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti je 

uchazeči o zaměstnání poskytována takto: 

a) první dva měsíce je poskytována podpora v nezaměstnanosti ve výši 65 % 

průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu      

(Zákon č. 435/2004 Sb., § 50, odst. 3). 

b) třetí a čtvrtý měsíc podpůrčí doby je tato výše 50 % průměrného měsíčního 

čistého výdělku nebo vyměřovacího základu 
 
(Zákon č. 435/2004 Sb., § 50, 

odst. 3). 

c) zbývající měsíce je nezaměstnanému poskytována podpora v nezaměstnanosti 

ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího 

základu (Zákon č. 435/2004 Sb., § 50, odst. 3). 

Jestliže uchazeč před zařazením do evidence uchazečů ukončil sám bez 

vážného důvodu poslední zaměstnání nebo dohodu se zaměstnavatelem, má nárok na 

podporu v nezaměstnanosti ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku 

nebo vyměřovacího základu (Zákon č. 435/2004 Sb., § 50, odst. 3). 

V případě, že se uchazeč o zaměstnání podrobí rekvalifikaci, potom je výše 

podpory v nezaměstnanosti 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 

vyměřovacího základu (Zákon č. 435/2004 Sb., § 50, odst. 3). 

Pokud se jedná o uchazeče o práci, který nemůže doložit výši průměrného 

měsíčního čistého výdělku či vyměřovacího základu nebo u něho nelze určit 

průměrný měsíční čistý výdělek či vyměřovací základ, potom je výše podpory 

v nezaměstnanosti stanovena zákonem o zaměstnanosti takto (Zákon č. 435/2004 

Sb., § 51, odst. 1, písm. a- c): 

a) první dva měsíce činí 0,15násobek průměrné mzdy v národním hospodářství 

za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku,     

ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (Zákon č. 

435/2004 Sb., § 51, odst. 1). 

b) následující dva měsíce je stanovena jako 0,12násobek průměrné mzdy 

v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku



 A      

  

 

 předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu 

v nezaměstnanosti (Zákon č. 435/2004 Sb., § 51, odst. 1). 

c) zbývající podpůrčí dobu v nezaměstnanosti je výše podpory 0,11násobek 

průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního 

roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost          

o podporu v nezaměstnanosti (Zákon č. 435/2004 Sb., § 51, odst. 1). 

d) v případě rekvalifikace u výše uvedených osob je výše podpory stanovena na 

0,14 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 

předcházejícího kalendářního roku, kdy uchazeč nastoupil na rekvalifikaci 

(Zákon č. 435/2004 Sb., § 51, odst. 2). 
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Příloha č. B 

Dotazník 

Dobrý den, 

jsem studentkou Technické univerzity a ve své bakalářské práci zpracovávám 

téma: Dlouhodobá nezaměstnanost a její ekonomické dopady na jedince.  

Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Ujišťuji 

Vás, že dotazník je zcela anonymní. Všechny informace, které uvedete, slouží pouze 

ke studijním účelům a nebudou předány třetí straně.  

Pokud se rozhodnete dotazník vyplnit, zakroužkujte, prosím, v každé otázce 

jen jednu odpověď. V případě, že Vám vyhovuje odpověď označená jako „jiná“ 

doplňte odpověď podle svého uvážení. 

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas, který věnujete vyplnění tohoto 

dotazníku. 

 

1) Jste muž či žena? 

a) žena 

b) muž 

 

2) Jaký je Váš věk?  

a) 18 - 24 

b) 25 – 35 

c) 36 – 44 

d) 45 – 50 

e) více než 50 

 

3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) střední odborné bez maturity - s výučním listem 

c) střední odborné s maturitou   

d) střední všeobecné s maturitou 

e) vyšší odborné 

f) vysokoškolské 



B 

 

4) Jaký je Váš  rodinný stav? 

a) svobodný /á 

b) ženatý/ vdaná 

c) rozvedený /rozvedená 

d)  vdovec /vdova 

 

5) Jak dlouho jste byl/a za poslední 3 roky  byl nezaměstnaný/á?  

a) více jak 12 měsíců – 18 měsíců  

b) 19 měsíců – 24 měsíců  

c) 25 měsíců – 36 měsíců 

 

6) Proč jste odešel/ odešla z předchozího zaměstnání? 

a) byl/a  jsem propuštěn/ a 

b) odešel / odešla jsem kvůli špatným vztahům mezi kolegy na pracovišti 

c) odešel / odešla jsem kvůli finančním problémům se zaměstnavatelem 

(nevyplácel mi domluvenou mzdu) 

d) pro náročnost práce jsem ji nedokázal/a vykonávat 

e) nevyhovovala mi pracovní doba 

f) neměl/a jsem možnost dopravy 

g) jiné  ( doplňte, prosím, důvod Vašeho odchodu)……………………… 

 

7) Kdo Vám pomáhá hledat práci? 

a) nikdo, já sám  

b) pracovnice úřadu práce 

c) agentura na zprostředkování práce 

d) bývalý kolegové 

e) rodina 

f) jiné (doplňte, prosím, kdo)……………………. 

 



B 

 

8) Pokud by Vám bylo nabídnuto zaměstnání, které by neodpovídalo Vaší 

kvalifikaci a bylo ohodnoceno minimální mzdou, přijali byste toto 

zaměstnání?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

9) Pokud by Vám bylo nabídnuto zaměstnání odpovídající Vaší kvalifikaci, ale 

ohodnoceno by bylo minimální mzdou, přijal/a byste toto zaměstnání? 

a) ano  

b) ne  

c) nevím 

 

10) Jaký byl Váš čistý měsíční výdělek v zaměstnání? 

a) do 8000 Kč   

b) do 12 000 Kč 

c) do 15 000 Kč 

d) 15 000 – 20000Kč 

e) více jak 20 000Kč 

 

11) Máte ještě jiný příjem kromě podpory v nezaměstnanosti nebo sociálních 

dávek? 

a) ano 

b) ne 

c) nebudu odpovídat 

 

12) Jaký ekonomický dopad na Váš domácí rozpočet měla nezaměstnanost (bez 

přivýdělku)?  

a) žádný 

b) snížení domácího rozpočtu o maximálně 3000 Kč 

c) snížení domácího rozpočtu o více jak 3000 Kč 

 

 



B 

 

 

13) Jaký dopad na Vás měla nezaměstnanost? (možnost více odpovědí)   

a) ekonomický 

b) dopad na psychickou stránku osobnosti 

c) dopad na zdraví 

d) ztratil jsem své postavení u kolegů, sousedů, známých  

e) nezaměstnanost se odrazila na vztazích v rodině 

f) jiný (doplňte, prosím jaký) 

 

14) Jaký vliv má dlouhodobé snížení Vašeho příjmu na bydlení? 

a) žádný 

b) přestěhování se do menšího bytu 

c) přestěhování se k rodičům 

d) přestěhování se na ubytovnu 

e) prodání domu či bytu a přestěhování se do nájmu 

f) jiné 

 

15) Jaký vliv má dlouhodobé snížení Vašeho příjmu na placení nájmu? 

a) žádný 

b) přestal/a jsem platit nájem 

c) platím ho jen někdy (celý nájem) 

d) každý měsíc platím jen část  

e) občas pošlu jen část nájmu 

 

16) Jaký vliv má dlouhodobé snížení Vašeho příjmu na placení záloh za energie? 

a) žádný 

b) přestal/a jsem je platit 

c) platím je jen někdy  

d) snížil/a jsem zálohy na minimum 

 

 

 



B 

 

17) Ovlivnila Vaše nezaměstnanost Váš přístup k nakupování? (více možných 

odpovědí)                                              

a) ne 

b) nakupuji pouze zboží v akci, pečivo a margarín 

c) omezil/a jsem nákup uzenin 

d) omezil/a jsem nákup masa 

e) omezil/a jsem nákup mléčných výrobků 

f) omezil/a jsem nákup ovoce 

g) omezil/a jsem nákup zeleniny 

h) omezil/a jsem nákup tabákových výrobků 

i) jiné 

 

18) Jaký vliv má dlouhodobé snížení Vašeho příjmu na nákup oblečení, 

elektroniky atd..? 

a) žádný 

b) nakupuji pouze věci v akci 

c) tyto věci nenakupuji 

 

19) Jaký vliv má dlouhodobé snížení Vašeho příjmu na Vaše zájmy? 

a) žádný  

b) omezil/a jsem je 

c) přestala jsem je provozovat 

d) mám více zájmů než v době zaměstnanosti 

 

20) Jaký vliv má dlouhodobé snížení Vašeho příjmu na hospodaření rodiny? 

a) omezili jsme pouze nákupy spotřebního zboží 

b) omezili jsme pouze nákupy potravin 

c) omezili jsme pouze rodinné výlety, návštěvy kina, divadla 

d)  omezili jsme veškeré nákupy a aktivity 

e) žádný 

 



B 

 

21) Využil/a jste někdy nabídky různých nebankovních ústavů, které Vám 

nabízejí  „ výhodnou“ půjčku (Homecredit, Cetelem, Provident)? 

a) ano  

b) ne 

 

22) V případě, že jste tuto půjčku využil/a, jste schopen / schopna ji splácet? 

a) ano 

b) ne 

c) občas pošlu nějakou splátku 

 

23) Byla na Váš majetek, díky dlouhodobému snížení Vašeho příjmu uvalena 

exekuce? 

a) ano 

b) ne 

c)  nechci odpovídat 

 

 

 


